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ّالشعري ّللنّص جديدة قراءة ّتقدم أن ّالدراسة هذه حتاول  ّاألندليس ّ
 لبيانا مع ّاألندليس ّالشاعر هبا تعامل التي ّاآللية يف ّاملتأين البحث ضوء يف

 نرافق ًنموذجا ّالسالم عليه يوسف ّقصة رحاب يف البحث ويقف. ّالقرآين
ّالدينية ثقافته استحضاره مرحلة يف ّاألندليس ّالشاعر فيه  عن ّللتعبري ّ

ّالشعرية جتربته  التشكيالت أبرز عن ذلك خالل من لنكشف ّاخلاصة، ّ
ّالثقافية ّالشعرية، األندلسيني نصوص يف واجلاملية ّ  يف ّالتشكيالت هذه ثروأ ّ
ّالشعري ّالنّص بنية تكوين  أرسار من ًشيئا ّنتعرف عندها. ودالالته ّ
ّالشعري اإلبداع  . ّاألندليس ّ

 ّخصوصية يف ُتبحث ٍدراسة إنشاء برضورة ّالتفكري إىل دوافع ّوثمة
ّالشعري اإلبداع َالدافع ّولعل ّاألندليس، ّ : اآلتية املقولة ُشيوع ّالرئيس ّ
ْظلت  ًمثاال ُتتخذه ّاملرشقي ّالشعر إىل ًشاخصة األندلسيني ّالشعراء أبصار ّ
 هذه. األندلس ربوع عن ّالعربية احلضارة شمس غربت ّأن إىل ُحيتذى
 ّوشك، ّاهتام موضع يف ّاألندليس ّالشعر ُجتعل ما ٍّحد إىل ّالصحيحة املقولة
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َقلة يلحظ ّاألندليس األدب َقارئ ّأن ّوالسيام  ّتسلط التي اتّالدراس َّ
ّالشعرية بدائعهم هلم وحتمد األصيلة، األندلسيني مواهب عىل ّالضوء ّ 
 يف ّاألندليس ّللشعر ّمميزة بصمة عن ًبحثا ّالدراسة هذه نشأت لذا. الفريدة
 . العريق ّالعريب شعرنا رصح

 أحد عن تكشف وافية دراسة ُالبحث ّيقدم أن أرجو ًوختاما
 يكون أن وعسى. اخلالد ّاألندليس أدبنا صفحات من املضيئة اجلوانب
ُحضوره  يف يوسفَ قميص َحضور والفائدة املتعة من القارئ نفس يف ُ
 .يعقوب أجفان

 
 العاملني ّرب هللاّ واحلمد
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  األندلسي الشعر   يوسف قصة جتليات
  الشعري واالنزياح القرآني الثابت بني

 
 لكتاب ًنقدا ّعباد بن ّالصاحب أطلقها التي املستعارة العبارة مع بدأأ
ْردت ُبضاعتنا هذه (الفريد العقد َّ  ّربه عبد ابن َافتتان َعاين ّملا وذلك ،)١()إلينا ُ

اث ّ َوقلة ّاملرشقي، بالرت ِصقعه بأدباء عنايته ّ  إىل أعطفُ َّثم ومن ّاألندليس، ُ
ّالشعرية األندلسيني بضاعة كانت هل: اآليت ّالسؤال ًمزجاة ّ ّاجلدة ُحيث من ُ ِ 

 ويكتالون ّاملرشقية، الثقافة معني من يمتارون كانوا ّأهنم أو املعاين، يف واالبتكار
 ؟.املرشق مع املنافسة ميدان عن ينأون جعلهم ّمما فرائدها، من

ّالشعرية إبداعاهتم عن َاملشارقة ّاألندلسيون َراود هل  هلم كانت أو ّ
ّالشعرية بصمتهم  ّاملميزة؟ ّ

ُتتطلب ّالسؤال هذا عن اإلجابة ّلعل  حسب لكن ِّالطوال، ّالصفحات ّ
 أال ّاألندليس، اإلبداع جوانب من بجانب لنا تيش أن املتواضعة ّالدراسة هذه
ّالدينية الثقافة توظيف براعة وهو  ّالشاعر يمتلك حني وذلك ّالشعر، ميدان يف ّ

ّالديني موروثه استيحاء عىل الكافية القدرة ّاألندليس  فيصدر املناسب، املقام يف ّ
 . ّالشعر خلق يف أصيلة وموهبة القول، يف بالغة عن ٍحينئذ

                                            
 . ٦٥: يوسف) ١(
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ّالديني اجلانب ّأن كيف يدرك ّاألندليس ّالشعر وقارئ  عظيم ُله كان ّ
 فهو الكريم، القرآن ّوالسيام األندلسيني، ّالشعراء جتارب تشكيل يف األثر

ّالدينية، لثقافتهم ّاألول املصدر  ّالنّص ّاألندلسيون عراءّالش استوحى« لذا ّ
 استيحاء وقصصه وأحداثه وصوره ومعانيه وفواصله وألفاظه بآياته ّالقرآين
 الواقع ّجو من القارئ وينقل املختلفة، ورؤاهم أفكارهم عن يكشف ًفاعال
 )١(».عميقة ّتراثية أجواء إىل املعيش

 ّقصة عند البحث سيقف فلامذا: اآلن نفسه يطرح الذي ّالسؤال ّأما
 ؟.غريها دون من للبحث ًميدانا ّالسالم عليه يوسف

 ّاألخالقية، بالقيم ّثرية ّقصة فهي ذاهتا، ّالقصة يف تكمن اإلجابة
ّالضدية، ّوالثنائيات ّالنّفسية، واإلحياءات ّاملعرفية، والقضايا  سبيل فعىل ّ

ُأحبه فام« خمتلفة ٍبأطوار ّمر قد ّالسالم عليه يوسف ّالقصة بطل املثال  إىل َّ
 هذا كان والبغض ِّاحلب عاطفتي وبني.! إخوته إىل ُأبغضه ما ولكن! أبيه

 بضاعة ومن ّالسجن، غيابة إىل ّاجلب غيابة فمن ّبالتناقضات؛ امليلء ّالتاريخ
 من ّالضيق، أطوار من ذلك غري إىل بائعيه، من ٍزهد مع بخس ٍبثمن بيعت
َفيستمع ُيقول ض،األر خزائن عىل مؤمتن عليم ٍحافظ إىل ِّكله َذلك  له، ُ
  )٢(».فيطاع ويأمر

 يف القصص أحسن لقب حازت التي ّالقصة هذه ّأن عن ًفضال
 ًفنظرا. األندلس، شعراء نفوس يف ًواسعا ًصدى لقيت قد الكريم القرآن

 يوسف، ّقصة أحداث وبني األندلس، يف األحداث بني ّالتشابه« وجود إىل
                                            

عر األندليس ) ١( ّ ّاستيحاء الرتاث يف الش ّ :١٨. 
 .٤٠٩: إحياؤه ونفحاته: ّالقصص القرآين) ٢(
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 املجتمع يف ّدينية ّقوة هلا بأمثلة نيهممعا لتقوية األندلس شعراء إليها جلأ
ًثرا ًموردا فكانت  ،)١(»اإلسالمي  .فيضه من ينهلون ّ
ّالشعرية جتارهبم مقابلة إىل ّالشعراء دعت التي ّالتامثل مالمح أبرز ّأما ّ 
 املنافسة روح انتشار من األندلس يف نلحظه فام ّالسالم، عليه يوسف ّبقصة
ّاحلساد، كثرة إىل ّأدى ّمما واألدب، ّالسياسة ميادين يف  ّالدسائس  وشيوع  ُ

ّيذكرنا  ّمما والوشايات،  املؤامرات من الكريمة ّالقرآنية ّالقصة  به  تفيض بام  ُ
َواحليل  كثري يف األنثى وحضور ًكبريا، ًشيوعا لدهيم الغزل شيوع عن ًفضال. ِ

ّالشعرية نصوصهم  مجال ّأن  إىل إضافة. يوسف ّقصة يف العزيز امرأة َحضور ّ
 يف ًومجاال خياهلم، يف خصوبة« أهلها عىل َانعكس قد ّاألندلسية الطبيعة
 ّاملحبني طابع عليهم يغلب ًأناسا منهم وأخرج أحاسيسهم، يف ّورقة طباعهم
ًومتثال، مشاهدة للجامل  يف األندلس شعراء دار لذا ،)٢(»ًوتصويرا حماكاة ّثم ّ
 لتجسيد األبرز املثال به ووجدوا ًا،وتكرار ًمرارا ّاليوسفي ُاحلسن فلك
 . ومعشوقيهم ملمدوحيهم ُاملطلق ّالبرشي اجلامل

 فقد عالية، ّبحرفية يوسف ّقصة استحرض ًعموما ّاألندليس ّوالشاعر
ّالشعري املقام منه يقتيض  تغيري دون من هي كام ّالقرآنية ّالقصة يستوحي أن ّ

 يتناوهلا، التي واألحداث للوقائع ًوفقا تشكيلها يعيد وقد حتوير، أو
ّالشعري، ّحسه عليه يمليه جديد سياق إىل ّالقصة بأحداث فينحرف ّ 
ّالشعري، االنزياح ينشأ هنا ومن. ّالفنّي وإبداعه  ّأن إىل اإلشارة وجتدر ّ
 ولكن ّعدة، حماور منه ّتتفرع واسع، ّنقدي ّبالغي مفهوم االنزياح مفهوم

                                            
عر العريب)  ١( ّ  .١١٢: ّأثر القرآن يف الش
 . ٥١: ّاألدب األندليس) ٢(
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ّالشعري النزياحا رضوب أشهر عند يقف أن البحث حسب  ّيتعلق عندما ّ
ّالديني، ّالنّص من باإلفادة األمر ّالشعري باالنزياح نعنيه وما ّ  هاهنا ّ

 رؤية االستعامل، يف ًقياسا عليه املتعارف أو ّالسائد عن ّالتعبري خروج«
  )١(».ًوتركيبا وصياغة ولغة

ّالشعري لالنزياح حماور ثالثة عند نقف أن يمكن إذن  تتوافق ّ
ّالشعرية ّالتجربة سياق يف ّالقرآين البيان ظيفوتو ّ: 

 استيحاء خالل من ّالقرآين ّالثابت عن ُالعدول :ّاألول املحور -
َيسبق مل ُمبتكر جديد ّشعري معنى لتوليد ّالقرآنية الفكرة َّيعرب« إذ إليه، ُ  عن ُ
 ىلإ ما أو اخللق، أو االبتداع أو اإلبداع بلفظ مثال غري عىل واحلذو ّالسبق
 . )٢(»االنزياح فكرة إىل ّيؤدي ّمما ذلك

ّيعد املجاز فضاء إىل ّالقرآنية احلقيقة عن العدول  :ّالثاين املحور -  باب من ُ
ّالداليل، االنزياح  املعنى بني فريبط ّالبياين، ّالتصوير إىل ّالشاعر يلجأ عندما وذلك ّ
ّالشعري، وواقعه ّالقرآين  ّوالسياق ّالقرآين اللفظ بني املناسبة مراعاة مع ّ

ّالتصويري ِنقل الذي ّ  ّيتمكن واملدلول، ّالدال بني ما صلة وجود من ّبد فال إليه، ُ
ّالديني، رصيده بفضل إدراكها من ّاملتلقي ّالشعري ّالنّص يف فكره وإعامل ّ ّ. 

ّالشعري االنزياح باب يف يدخل ّمما :الثالث املحور - ّيسمى ما ًأيضا ّ ُ 
كي باالنزياح ّ كيبية ّاملتغريات به ُويقصد ّبي،الرت ّ  ّالنّص عىل تطرأ التي ّالرت
ّالشعري ّالقصة من ُاملستوحى ّ  وااللتفات، والتأخري، ّكالتقديم ّالقرآنية، ّ
ًتركيبيا ًنسقا يبدع ّفالشاعر ًخاصا ّ ّالشعرية وجتربته ُيتناسب ّ  .ّالذاتية ّ

                                            
 . ٩٢: أطياف الوجه الواحد) ١(
ّرتاث النقدي والبالغياالنزياح يف ال) ٢( ّ ّ ّ :١٦ . 
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 ىمد قياس إىل اآلتية ّالصفحات يف البحث ّيتطرق أن ويمكن
ابت بني ّالسالم عليه يوسف ّقصة توظيفه يف ّاألندليس ّالشاعر إبداع  ّالث
ّالشعري، واالنزياح ّالقرآين  ّالقصة حماور يف القول بسط خالل من وذلك ّ
 ًمفيدا فلكها، يف ًدائرا نفسه ّاألندليس ّالشاعر جيد ما ًغالبا التي ّالرئيسة

 :بدائعها من
ًأوال -  .يوسف يارؤ -  :ّالرؤيا مستوى: ّ

 . ّالسجن فتيي رؤيا -
 .امللك رؤيا -

 . يوسف إخوة حيلة - : ِاحليل مستوى: ًثانيا -
 .العزيز امرأة حيلة -
 .ّالسالم عليه يوسف حيلة -

  القميص - : ّالرمز مستوى: ًثالثا -
  ّالذئب -
 .يعقوب -

 : والغياب احلضور مستوى: ًرابعا -
  اجلامل يوسف - :احلضور -

 .ّسلطانال يوسف -
  ّاجلب يف يوسف - : الغياب -

 .ّالسجن يف يوسف -
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  الرؤيا مستوى: أوالً
 

 ٍّحد إىل ارتبط ّاإلسالمية ّالثقافة يف وتعبريها ّالرؤيا عن احلديث ّإن
 يوسف ّلنبيه اهللا وهبها التي ِاملنح ّأول فمن ّالسالم، عليه يوسف ّبقصة كبري
M     3: ذلك يف عاىلت اهللا يقول ّالرؤيا، تعبري ِمنحة   2 

 >  =  <   ;  :  9  8   7  6  5   4L  )١( 
 عليه يوسف ّقصة أحداث تسيري يف فاعل ٌأثر هلا كان ِاملنحة وهذه

ّالساموية يوسف رؤيا: ثالثة ّاجتاهات يف ّتفرعت فقد ّالسالم،  فتيي رؤيا - ّ
 . امللك رؤيا - ّالسجن

 .    ؟.شعرهم يف ّالرؤى هذه إىل األندلس شعراء نظر فكيف

 : ّالسالم عليه يوسف رؤيا -١
ْوختمت الغيب، عامل يف يوسف برؤيا ّالقرآنية ّالقصة بدأت  بتأويل ُ

 َير مل فهو ّالنّبوة، ومقام منسجمة كانت يوسف رؤيا الواقع؛ عامل يف رؤياه
 اكانو النّجوم َوكواكب، ًنجوما رأى ّإنام َسنابل، وال ًبقرا وال ًمخرا، وال ًخبزا

                                            
 .   ٦: يوسف) ١(
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 ّالرؤيا هذه من ّالشعراء أفاد فكيف أبويه، كانا والقمر ّوالشمس إخوته،
ًعليا ًشأنا صاحبها هبا ارتفع التي ّالراقية،   ؟.ّ

 عىل ًقاطعا ًدليال ّالصادقة يوسف رؤيا يف الوعظ شعراء وجد لقد
 يوسف فرؤيا املؤمن، اإلنسان مسرية يف القلب ونقاء ّالرسيرة صفاء ّأمهية
اس وورعه، ُتقاه يف ّالنّية صادق ُرآه ّملا ّربه، من له ِهبة كانت  قد ُحوله ُوالنّ
 النّفوس حتصني إىل ًداعيا ّالفازازي زيد أبو يقول ّوقدسوها، أهواءهم عبدوا
 :- البسيط من - الفضيلة بسياج
ُظــاهره  َكـان َمـن ُ ُوباطنــه  ًنــورا  ِ ُ َيلف مل   ِ   )١(ُينـتهض ِاجلهل ِظلامت يف ُ
ــا ــه  اهللاُ  أىر  ّمل ــه  َصــدق  ُمن ِباطن ِ ُتقـــاه  َحبــل ّوأن   ِ ُينــتقض   َلــيس   ُ ِ  

ُوالناس  ِللملك   ًســببا  ُلــه  ّالرؤيــا  ُعبارتــه  ْكانــت ض أهوائهم يف ّ َ ُفض َ 
َوملــك ِّ ـــر  ُ ــه  َاألم ــرشه  ِيطوي ُوين ُ ُوالقبض  ِيده يف  ُفالبذل   ُ ْ ُوالقـبض  َ َ َ  
ـــه  َوجــاء ُأخوت ــا  ُ ــدهووا   ًطوع ُل ُ ُنالـه  ّممـا  َوهو  ُله   ًشوقا   ِ ُجـرض  َ ِ َ  
َفجمــع َالــشمل  ّ ُفرقــه َكــان  ٌّرب  ّ َ ِاحلاليـــن  يف  هللاِ  َولــيس   َّ ُمعــرتض  َ ُ  
ْومـن ِخلالقــه  ًشـيئا  ًتاركــا  يكـن  َ ِيرضيه َفسوف   ِ ْ ِمرتوكه من ُ ُالعوض ِ َ ِ  

 ّيمتد ٌفاعل ٌورحض ّالقرآين البيان حضور ّأن األبيات هذه يف ّيتضح
ّالشعري، ّالنّص من واسعة مساحة عىل  لنا ينقل ّالشاعر ّأن ونلحظ ّ

ًحرفيا، ًنقال ّالقرآنية ّالصورة  يعنى ّألنه نقلها، يف حتوير أو ّتدخل دون من ّ
 أو الوعظ فشاعر والنّصيحة، املوعظة إطار يف ّمتوقع ٌأمر وهذا لذاهتا، هبا

 العربة منه يستقي ّالقرآين القصص رحاب إىل يلجأ ما ًكثريا ّالزهد
                                            

ّآثار أيب زيد الفازازي األندليس) ١( ْ القبض–ّمتفرقون : فضض. ٧٣: ّ َ القبض–األخذ : َ ما : َ
 .املغموم:  اجلرض–ّقبض من أموال الناس 
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 ّالذكر ُأحسن الكريم القرآن ّأن من ًانطالقا ّبحجته، أحلن ليكون واحلكمة،
 .احلديث ُوأصدق
 لكن تنقطع، قد ّاألخوة بني ّاملودة حبال ّأن يوسف رؤيا أثبتت وقد

 فكرة منها يستوحون ّالشعراء بعض جعل ّمما ًممدودا، يبقى اهللا رمحة حبل
 نوائب اشتدت مهام الواحدة، األرسة أفراد بني واأللفة ّاملحبة ارصأو عمق

 العيش شظف من يعانيه ما للممدوح يشكو ّدراج ابن هو فها ّالدهر،
 ّتعرب صورة ّالشاعر جيد وال ظهره، ْأنقضت قد الكبرية فأرسته الفقر، ومرارة
 الذين فيوس إخوة صورة من أكثر ّالزاد ّقلة مع أرسته أفراد عدد كثرة عن

 : -الوافر من - فيقول القحط، ّسني وخربوا اجلوع، قهر عاشوا
َظمأ  أخو ُّيمص  َ ُحـشاه  ُ ٌسـبع  َ ـــم  ٌوأربعـــة   َ ُوكله ُ ـــاء   ُّ ُظم ِ )١(  

ِكأنجم ٍيوسـف  ُ ــا   ْولكـن  ًعـددا  ُ ـــذه   برؤي ـــرح  ِه َب ــاء   ِ ُاخلف َ  
ْخــاطبتهم  ٌخطــوب ُ ْ َ ٍدواه  مــن  َ َ ُاحلزم  ُيمـوت   َ ُوالـدهاء   فيهـا   َ َّ  
ْتراءت َوهـي ِبالكواكـب َ ٌظهـر ْ ْ َوآذن   ُ ِبالـشمس   ِفيه   َ ُالعـشاء   ّ ِ  

ْكـرسورهم فام ِ ِالـدهر يف ِ ٌحـزن َّ ــصدر  يف   ْكــشفائهم وال   ُ ِال   ُداء  ّ
 إخوة بحالة أبنائه حالة بتشبيه يكتفي ال ّأنه يف ّدراج ابن إبداع ويكمن

 فيذكر املعنى، عمر يف ّيمد بل الفقر، ومعاناة ثرةوالك العدد جهة من يوسف
ْفتغريت عليهم، اهللا أنعم قد يوسف فإخوة ًأيضا، االختالف وجه  حالتهم ّ
 ًحاال، أسوأ فهم ّالشاعر، أبناء ّأما ّوالرخاء، النّعيم إىل ّوالشقاء البؤس من
 هبذا وهو ًفكاكا، منه يستطيعون ال بأعناقهم حييط الفقر نري زال فام

 .العطايا من املزيد عليه ليغدق املمدوح، رمحة يستمطر اإلسهاب
                                            

 .٢٧٧ -٢٧٦: ّديوان ابن دراج) ١(
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 ّحتية سجود له وأبويه يوسف إخوة بسجود ّاملتمثل ّالرؤيا ّحتقق ّأما
 يف مكانته ًمربزا فركون ابن قول نحو من ّالشعراء منه أفاد فقد وتكريم،
 :– ّالرمل من  – الثالث يوسف ّالسلطان بالط

ٌيوسـف  ٍنـرص ُابـن  واملوىل  أنا ُقبلة   ُ ُوقبلـة  ِاجلود  ِ ْالـسجود  ِ ّ )١(  

ـــا ــــدى    فكالن ــــه   ُلله ُلكن ُهيــب     ّ ــل  َ َالنائ ــود  دوين  ّ   ْللوج
 عليه يوسف ّالنّبي اسم مع ممدوحه اسم تشابه من يفيد هنا ّفالشاعر

 يوسف شأن كان كام ّالسجود، وقبلة اجلود، َقبلة ُممدوحه فيجعل ّالسالم،
 وارتقى إخوته، عن عفا عندما اجلود درجات أسمى حاز إذ المّالس عليه
 هذه عقد ّإن: القول ويمكن له، سجدوا عندما ّالترشيف مراتب أعىل

 أفق ّيتخطى ال   ًمألوفا يبدو ّالسالم عليه يوسف وبني املمدوح بني املشاكلة
ّالتوقع ُيرشك ّالشاعر  ّأن للنّظر الالفت ّلكن ، ّ ِ  فيضع شاكلة،امل هذه يف ُنفسه ُ
 عىل) األنا (لفظ ّيقدم فهو أعىل، يكن مل إن ملمدوحه، ٍمواز ٍمقام يف نفسه

 بأن ُّيقر عندما الثاين بيته يف األمر يستدرك لكنّه املمدوح، أي) اآلخر(
 . فضائله تفوق ممدوحه فضائل

 قد يوسف رؤيا إىل ّالشعراء نظرة ّأن ّالسابقة األمثلة سياق من نلحظ
 عىل ًأكيدا ًبرهانا يوسف رؤيا يف وجدوا ّالزهد فشعراء اراهتا؛مس ّتعددت
 حني يف ّالنّية، وصفاء ّالرسيرة بصدق ّاتصف ملن احلسنة العاقبة وجوب
 من ومنهم الغربة، لشقاء ًرمزا عرش األحد ) يوسف أنجم ( يف غريهم وجد
ًعليا ًمكانا بممدوحه لريتقي ّالرؤيا يف ّالسجود حادثة من أفاد ّ . 

                                            
 .٢٧٧: ديوان ابن فركون) ١(

٢  م-ة يوسفجتليات قص



 

 -١٨-

 : ّالسجن فتيي ارؤي -٢
§                 M   ّالرؤيا هذه يف تعاىل اهللا يقول             ¦           ¥
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 املقام هذا ويف بكثرة، األندلس شعراء إليها يلتفت مل ّالرؤيا وهذه
 ابن يقول ّاألندليس، ّالشعر يف ّترددت التي األمثلة أحد عند الوقوف يمكن
ًمتغزال ّاألبار  :-البسيط من - ّ
  العنبا ُأغرس ال بل َاخلمر ُأعرص ال

 
َالظلم ُتبيح ٌورثغ حسبي  ْ َوالـشنبا َّ َّ)٢(  

ــدار  إذا            ُت ــىل  ُ ٍ   ع ُســالفتها   صــاح َ ُ  
 

ًسـكرا َهتافتً يوما  ًطربـا وانتـشى ُ َ َ  
 ّإين : (- امللك ساقي - ّالسجن فتى رؤيا يستحرض هنا ّفالشاعر 

 جهة من ّالرؤيا تعبري من يفيد لكنّه اللفظ، جهة من ،)ًمخرا أعرص أراين
ّالشعري، املعنى  فمن ّالشاعر، طرقه االنزياح من طريف ٌرضب وهذا ّ
ًجليا يظهر ّالقرآين ّالسياق خالل  أعرص أراين ّإين : (ّالسجن فتى قول ّأن ّ
 اخلمر، إىل يؤول العنب ّألن العنب، باخلمر فاملقصود مرسل، جماز) ًمخرا
 ليهع يوسف ّفرسها أن إىل بالغموض، ّالقرآنية اجلملة هذه ارتبطت وقد

 ويكون سيخرج ّثم ّأيام، ثالثة ّالسجن يف سيمكث الفتى ّبأن ّالسالم،
                                            

 .٣٦: يوسف) ١(
ْالظلم. ٧٨: ّ األبارديوان ابن) ٢( ّرقة األسنان وشدة بياضها: َّ هو املاء الذي جيري عىل : ويقال. ّ

نب-. ّاألسنان من اللون ال من الريق َّ ّبرد يف األسنان وعذوبة يف الريق: َ الش ٌْ َ. 



 

 -١٩-

 ًمعا، وتعبريها ّالرؤيا فيستوحي ّالشاعر ّأما )١(.اخلمرة يسقيه امللك ساقي
ّالشعرية وجتربته يتوافق ٍنحو عىل لكن  فتى بخالف ّفالشاعر ّاخلاصة، ّ

 يسقي من أي مراخل يعرص من هناك ّألن اخلمر، يعرص كونه ينفي ّالسجن
 .الثاملة ّحد به ويبلغ ّالصاحي ُيسكر الذي املحبوبة ثغر ّإنه اخلمر،

ِالسميرس يقول ُمشابه مقام ويف َ  جمزوء – النّسيب غرض يف ّاإللبريي ُّ
  :-الكامل

ِاألزرة َبيـــــــن َّ ِ ْواملـــــــآزر َ ِ َ  
 

ــسن  ٌح ــن ُ ُّحت ِ ـــه َ ـــابر  ُل ْاألك ِ )٢(  

َنظـــرت   فــإذا  ْ   اخلــــدو   إىل  َ
 

ْاألزاهــر  َأنـــواع  َرأيـــت   ِد  ِ  
َتأمـــــــلت وإذا    ُّالثغــــــــو  َّ

 
َّلنـــاظمهن ومـــا   َر  ِ ِ ْنـاثــــر ِ ِ  

ـــــصـرت  َأب ًدرا ْ َّ   َيغتــــــذي  ُ
 

ـــرا  ًمخْ ــا  َ ــر  وم ِللخم ْ َ ْعاصـــر  ِ ِ  
َتأملــــــــت وإذا  ْ   املعــــــــا َّ

 
ــر  َج ــا ِ ـــج  َحتته ُدع ْ ـــاجر ُ ْاملح ِ  

ـــــلت  َخ ْ ـــــة ِ َاملني ـــــت َّ ْأقبل َ َ  
 

ــن  ــيش م ــقلب ِج َص ََ ــر ْ ْوالرباب ِ  
 

 النّاظرين يسبي املحبوبة ثغر ّإنه ذاهتا؛ ّالصورة ّتتكرر تكاد ًأيضا وهنا
َألبس وقد إليه ِ  بسالفة يفيض بلؤلؤ أشبه فبدا الكامل، ّحلة ُاحلسن من ُ

                                            
 .٢٤٩، ٢خمترص تفسري ابن كثري ، ج : ّللتفصيل يف رؤيا ساقي امللك ينظر) ٣(
َ املعجر.١١٢: ّشعراء أندلسيون) ١( ْ ُثوب تلفه املرأة عىل استدارة رأسها، ثم جتلبب فوقه : ِ َ ُ ٌَ َ ُّ ُّ َ

َالدعج: وقيل. ّشدة سواد العني مع سعتها: َّالدعج. ِاملعاجر: واجلمع. بجلباهبا ّشدة سواد : َّ
 . ّسواد العني وشدة بياض بياضها
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 ّحظ فال لعاشقيها، مباحة غري ّإهنا ٍساق، من ّالراح هلذه ما لكن قرقف،
  .النّظر فتنة إال ملريدها
 : امللك ارؤي -٣

̧ M » º ¹ امللـك رؤيـا عـن ًخمربا ّالقرآين البيان يقول   
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 ّالتنافر  حالة امللك رؤيا يف ّاألندليس ّالشاعر إليه نظر ام أبرز ّولعل

 يف ّالقريواين ّاحلرصي ّالشاعر قول نحو من ،)ِوسامن ِعجاف (بني القائمة
 :-الطويل من - ولده رثاء

ـــي   َوكــاد   هـوى ْإذ ُاألفـق َأظلـم ٌنجم َبنفيس ّيعزين ــه  ُ ـــران  ِب ِالقم َ َ)٢(  

ــامين ـــد  س ـــة ٍبزه ــي والقناع ٍعجــاف  ُأكــول   ّأنن ِســـامن  ُأكــول ال  ِ ِ  
 وإعطائها ّالصورة حتوير يف ّالشاعر ّخميلة أبدعت كيف هنا ها ونلحظ

ُ ًجديدا ًبعدا  ال يعيشه ٍواقع عن ّيتحدث ّفالشاعر األليم، واقعه من ينبثق
ِبحظه، ًقانعا ّالدنيا، يف ًزاهدا ّالشاعر فيه يبدو الواقع هذا يراوده، ٍحلم ًمسلام ّ ِّ ُ 
ٍعجاف أكول يكون أن عليه كتب ُفالقدر ّربه، إىل أمره  كناية ِسامن، َأكول ال ِ

                                            
 .٤٤ -٤٣: يوسف) ١(
ّأبو احلسن احلرصي القريواين) ٢( ّ  :٣٨٠ -٣٧٥. 



 

 -٢١-

 ٍبقرات ُفسبع ًمتاما؛ ًخمتلفا امللك حلم يبدو حني يف ّالدنيا، يف القليل ّاحلظ عن
 . ّالرخاء بعد القحط عموم عن كناية ِعجاف، ٌسبع ّيأكلهن سامن

 أضغاث  (عبارة لكامل رؤيا من ّاألندلسيون ّالشعراء استوحى كام
 ًبعدا محلت قد العبارة هذه ّأن خيفى وال شعرهم، يف وتداولوها) أحالم
ًسلبيا،  أن سأهلم عندما امللك رعية هبا نطقت التي املوجزة اإلجابة فهي ّ
 أهل  ًواعظا ّالقريواين احلرصي قول ورودها أمثلة ومن رؤياه، يف يفتوه
 :- البسيط من – عرصه
َالناس َأصدق ما ِإذا سـئلوا قالوا لو ّ ُ  

 
  )١(ِأحالم ُأضغاث مىض ٍعيش ّكل عن 

ــرء  ـــرف، ُامل ٌح ـــاه  َ ـــه ُوحمي ُحترك ُ ُّ  
 

ــره  ُوعم ــل  ُُ ٍروم   ُمث ْ ـــامم   أو  َ ِكإش ْ  
 :- ّالرمل جمزوء - البسطي الكريم عبد يقول مشابه نحو وعىل 

ــــا ــــاث  أو   َالح   ٌســــراب   ّالدنيــــا    ّإنم ـــم   ُأضغ ِحل ْ ُ)٢(  

ّالتجيبي ليون ابن يقول مماثل سياق ويف  : - الوافر من - ّ
ـــارا  ّالدنيـــا يف َأمعنــت إذا   ًاعتب

 
  )٣(ِانتحـاب َرهن َرسورها َرأيت 

ٌبعـــاد  ــدان،  عــن  ِ ـــار   ٍت   ٌوافتق
 

  ِشـباب عن ٌوشيب  استغنا، عن 
 

                                            
ّأبو احلسن احلرصي القريواين) ١( ّ :٣٦٧. 
تفاة لرضب من التخفيف، وهي أكثر : َّالروم. ٦٣: ّديوان عبد الكريم القييس) ٢( ُ تلسة خم ُ ّحركة خم ََ

تلسة، مثل مهزة بني بني ُ َمن اإلشامم ألهنا تسمع، وهي بزنة احلركة، وإن كانت خم َ ْ ِ :  اإلشامم-. ّ
ّروم احلرف الساكن بحركة خفيفة ال ًيعتد هبا وال تكرس وزناَ ُّ َ ُ. 

 . ٥٧٨ -٥ج : ّنفح الطيب) ٣(



 

 -٢٢-

  ٍحلـم  ُأضغــاث  ُّكلهـا  حيـاةٌ
 

ُظلــه  ٌوعيش  ِالـسـراب  ُمثـل  ُّ َّ  
 :- البسيط من - ّالفازازي زيد أبو يقول مشابه ٍنحو وعىل 

ِكاحللم  ُوالعيش ْ ٌمنوعـة  ٌأضـغاث  ُ َّ  
 

ُمغتمض  ِباإليقاظ  ُيلحق َوسوف  َ َُ)١( 
ــا ـــاع  ُنخـــادع بتن ــسنا  باألطم َأنف ُ  

 
ــا  ــا  ُّوكلن ــى  َّللرزاي   ُغــرض  واألس

 أضغاث (ةّالقرآني العبارة أبعاد ّالشعراء يستوحي األمثلة هذه ويف 
 مليئة فاحلياة اليشء، ماهية إدراك عن العجز من توحيه بام) أحالم

 جيري ما استيعاب عن ًقارصا ّاإلنساين العقل ويبقى والعجائب ّبالتناقضات
 .رؤياه تعبري عن امللك حاشية عجزت كام أحداث، من هبا

ّالرعية ّأن عن ًفضال  اّالرؤي قيمة تصغري إطار يف العبارة هذه قالت ّ
 .ّالشعراء أنظار يف ّالدنيا حال هي وهذه هبا، يأهبوا مل فهم امللك، رآها التي

 أرجاء ّعمت التي الفتنة قسوة ًواصفا شهيد ابن يقول آخر سياق ويف
 :- الكامل جمزوء - األندلس
ـــن ـــة   م ـــد   ٍفتن ـــبلت  ق ْأس َ ُ  

 
ُظلامتــــها  ُ ْاملظــــامل    ِبيــــد   ُ ِ َ )٢(  

ْعمهـــت  َ   ُأحالمنــــا     هلـــا    َ
 

ْحالــــم  ُأضغــــاث  ّوكأهنــــا  ِ  
 

                                            
ّآثار أيب زيد الفازازي األندليس) ٤( ّ :٧٣ -٧٢ . 
َالعمه .١٢٦:  ّديوان ابن شهيد األندليس ) ١( ّالتحري والرتدد، وقيل: َ ّ َالعمه يف البصرية كالعمى : ّّ َ

 .  يف البرص
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 بأخالط وأهلها األندلس من نالت التي اجلائرة الفتنة ّالشاعر ّيشبه
 يفوق وخسائر فوىض من الفتنة عنه أسفرت فام النّائم، يراها التي األحالم

ّالتوقع، أفق  ملك أصحاب عجز كام جيري ما تفسري عن ّالشاعر عجز لذا ّ
 التي ّالقرآنية العبارة هذه توظيف ّالشاعر أحسن وقد. ؤياهر تأويل عن مرص
 للفكرة ّفالتمهيد ،)ُأبصارنا هلا عمهت: (كالمه به افتتح لسبب نتيجة وقعت

دد و احلرية عن باحلديث ّ ّالسلبية ّالداللة إحياء من زاد ّالرت  ّأن إىل إضافة فيها، ّ
ًموسيقيا ًإيقاعا أضفى) حامل(و) أحالمنا (بني القائم اجلناس ًحمببا ّ ّ  يف ساهم ُ
 .             املعنى ترسيخ

 ّالرؤيا، تعبري يف ّالسالم عليه ُيوسف برباعة امللك رؤيا وارتبطت
 طريف ومن شعرهم، يف األمر هذا ّالشعراء وتداول تفسريها، وصدق
 ينطق فهو شعره، بجامل ًمعجبا ّالرمادي ّالشاعر قول ذلك يف أقواهلم
ّمربح، وهوى صادقة، عاطفة عن يصدر كالمه ّألن احلالل، ّبالسحر  ّأن كام ُ
 ّالرؤيا عاقبته كانت ّالسالم عليه ويوسف سريين ابن رسيرة صدق

 : - الطويل من - يقول ّالصادقة،
ــأيب  أال ــصن ب ــضري  ُالغ ُالن ــام  ّ ُكنيت   ّوإن ِقــده عـن  ِبه  َ   )١(ِواعتدالــه  ِّ

ُفاقــه  ْفــإن ُحــسن  َ ــب  ُ ــإنام ِاحلبي ُأقرب   ّف ِّ   ِمثالــه  وجـود   أعنـي  مـا  َ
ُحـسن ومـا ٍلنفثــة إال ّالـشعر هــذا ُ ِوصالــه  ِقطـع ِقبل من فمي يف ُله   َ ِ ِ  

ــدها  ٍبــسحر ُنطقــت ــه  َغــري عن ُأن تلـفْ مل مـا ّالسحر من   َّ ُ ْخي َ ِحاللـه يف َ ِ  
ٍيوسـف ِلنفثـة ٍسـريين ابـن َكذاك َتكلم   ُ   ِالـهمق    ِبمثـل    ّالرؤيـا   يف   َّ

                                            
ّشعر الرمادي) ١( ّ :١٠٩. 
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 ّالسالم عليه يوسف تعبري استلهام ّأن األبيات هذه قارئ ويلحظ
ًفكريا ًبعدا محل قد ّالرؤيا ًمنطقيا، ّ  ّالقرآنية، ّالقصة إحياءات من يفيد ّفالشاعر ّ
 . إليه يذهب ما ّصحة عىل دامغة ّحجة إلقامة

 ّالرؤيا مستوى من أفادوا قد األندلس ّشعراء ّأن ّتقدم ّمما ّويتضح
 فكان امللك، رؤيا ّالسجن، فتيي رؤيا يوسف، رؤيا ّالثالثة؛ ساراهتابم

ّالشعرية وجتربته تنسجم التي ّالرؤيا يستوحي ّاألندليس ّالشاعر  .  ّاخلاصة ّ



 

 -٢٥-

 
 
 

  احليل مستوى -: ثانياً
 

 يف ًفاعلة ّالقرآنية ّالقصة ّشخصيات به تغدو الذي املستوى ّإنه
 وترية لتتصاعد مكان، إىل مكان من ةّالقص بطل وانتقال األحداث حتريك
 إىل بيوسف ْأودت يعقوب أسباط فحيلة ّالذروة؛ إىل ًوصوال الوقائع
ُتطالعنا عندها مرص، أرض ّثم ّاجلب ِ  ْقذفت التي العزيز امرأة حيلة ُ

 احليلة إىل يوسف يلجأ حينها امللك، عرش إىل ّثم ّالسجن إىل بيوسف
ًأوال، جواره إىل بنيامني بأخيه ليحظى واملكيدة  من وإخوته بأبيه وليلتقي ّ
 ّقصة يف الواردة احليل األندلس شعراء استوحى فكيف. ًثانيا جديد
ّالشعرية جتارهبم إلغناء يوسف  ؟ ّ

 : يوسف إخوة حيلة -١
 أخيهم تغييب ّفقرروا يعقوب، أبناء أفئدة يف احلقد بذور ْنمت 
 قد يوسف ّأن نفوسهم يف ّاستقر أن بعد أبيهم، ّبمحبة لينفردوا يوسف،
 ّالصغري وأخيهم أبيهم عىل فاحتالوا كبري، ٍّحد إىل ّاملحبة هذه نازعهم
  والعداوة، البغض َوأخفوا والنّوايا، ّالرسيرة صدق أظهروا حني يوسف،
M¨ ª: قائلني ّوالطالوة، ّاملحبة بلسان املكيدة ّودبروا  ©    
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 منها يفيد بالغة ِعظة يوسف إخوة حيلة يف الوعظ شعراء وجد وقد
 إال القصص علينا اهللاُ ّقص وما بغريه، ّاتعظ من فالعاقل لبيب، إنسان ّكل

 إخوة ِفعلة من ّالشعراء استوحاها التي ِالعرب أبرز ومن ، ِالعرب منها لنأخذ
 البرش من احلذر ورضورة وزخارفها، األمور بظواهر االغرتار عدم يوسف
 زيد أبو يقول حني، ّكل يف واخليانة الغدر عىل مفطور فاإلنسان ّكافة،

 :- الكامل من - ّالفازازي
َخيــدعنك ال ــاطن  مــن  ٌظـــاهر   َّ   ٍب

 
ِّيـصد   ّحتى  ُقـهُ ُالربهـان  َلـك   َ ُ )٢(  

ٌمـزور  وهـو   ّغـر  قد  ٍظاهر  كم  ّ  
 

ــربام  ــدع  َّول ــوب   َخ ــسان   َالقل   ُل
ُوقــضية  ـــاط   َّ   ِعــربةٌ   فيهــا   ِاألسب

 
ــت  ْإن  ــم   َكن ــا  ُتفه ــسان  ُّأهي   ُاإلن

  وطـالبوا ِالقميص َفوقً دما سفكوا 
 

ــأر  ِبالث ـــا  ّ ــا   ًذئب ــه   م ــدوان   ُل   ُع
ًعشاء   َوبكوا    ُُمقـاهلم  َّيـصح كـي ِ

 
ــق  ــل   ُّواحل ُتقب ـــوره   َ ُن ــان  َ   ُاألذه

ُيكــذب  ٍيعقــوب  ُوفـؤاد  ِّ   َُقوهلـــم  ُ
 

ــل  ـــك  ُفاألك ــدماء   ٌّش ُوال ــان ّ   ُعي
                                             

  .١٤ -١٣ -١٢-١١: يوسف )  ١(
ّآثار أيب زيد الفازازي األندليس)  ٢( ّ :٧٥ -٧٤. 
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ُينكـر  ُالفــرع  ُّيـصح ّأنى ُأصـله   ِ َ  
 

ــا  ــال م ـــه   ِللمح ِبحال ـــان   ِ   ُإمك
  َّفـربام   ِالقمـيص   ِبـدم  ُعنونوا ْإن 

 
  ُالعنـوان  َوأخطـأ   ُالكتـاب   َّصح 

ِشيم من  ُفالغدر  َ ِالنفوس  ِ   ْتثـق فال  ّ
 

َبنفـــسك  إال  ــــن   ِ ـــان   ُفاألمي ُ   ُخي
 إىل ّالقرآين ّالثابت فلك يف يدور ّالشاعر ّأن ّالنّص هذا قارئ يالحظ 

M   6 :  تعاىل قوله يستوحي فهو كبري، ٍّحد   5    4
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 اإلبداع من ومضات وجود نعدم وال ِوالعظة، العربة منها لنأخذ ّشعرية
ّالشعرية األمثال خالل من : قوله نحو من ّالشاعر قرحية هبا جادت التي ّ
ُخيان ُاألمني ُالعنوان، وأخطأ ُالكتاب ّصح  كانت وإن األمثال وهذه. ُ

ّمستمدة  ّالتعبري خالهلا من أجاد ّالشاعر ّأن إال ّالقرآنية، ّالقصة وحي من ُ
 .     العربة واستنباط الفكرة، عن

ًجليا ويبدو  ومتجيد قداسة نظرة ّالقرآين املعنى إىل ينظر ّالشاعر ّأن ّ
 يف ورد بام ّالتذكري مبدأ يعتمد لذا القول، وأصدق ّالذكر َأحسن وصفهب

 ّمعريف فضاء إىل لينطلق بأخيهم، يوسف إخوة غدر من ّالقرآين ّالثابت
ّالشعري ّالنّص يغدو وبذا احلياة، يف فلسفته عن خالله من ّيعرب أوسع  أكثر ّ
 .ّحجة وأبلغ ًإقناعا

                                            
 .١٨ – ١٧ – ١٦: يوسف) ١(
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ّحيدثن ّالثالث يوسف ّالشاعر ونجد  إخوته، مع املريرة جتربته عن اُ
 ّإنام فحسب وامللك احلسن يف ّالسالم عليه يوسف ّسمي يكن مل فهو

 له ّفدبروا ّاإلنسانية، رداء عنهم خلعوا قد فإخوته ًأيضا، ّالشقاء يف ّسميه
 فأبوه ذنبهم، يف هلم عذر وال باخليانة، وفاءه وقابلوا ّالدسائس، صنوف

 مصابه يف ّيعزيه لكن يوسف، يعقوب غمر كام ُمضاعف ٍّبحب ُيغمره مل
ّالشدة، ساعة الوحيد مالذهم ّأنه: ّأوهلام أمران إخوته يف  اهللا ّأن: وثانيهام ّ
 ّالسالم عليه يوسف بعزاء شبيه وعزاؤه ويسانده، ينرصه ٍّأم بابن رزقه قد
 - وغدرهم اإلخوة هبجر املشفوع املحبوب هجر ًشاكيا يقول حمنته، يف
 : - ّالطويل من

ِّاحلـب  َكأس  ِأعاطيه ًرصفـا  ُ ْ ُوإنـه ِ َّ  
 

ُحالـه  ٍحـال  ِّكـل  عىل  ُمتكـدر  ُ ُِّ َ )١(  

ُيشابه  ِ ْمن ُ ٍيوسـف ِآل مـن ُأشـكوه َ ُ ُ  
 

  ُأعـذر َذاك يف ُاحلسن ُأهل َكان ْوإن 
ــزداد  َكلفــي  رأوا  ــانني مهــام  ُي   أه

 
ُأجـــدر   بالقطيعـة    ّفإنــا   فقـالوا  َ  

  ُوأذكـر سـواكم أدعو ال ُكنت ْوإن   ُيوسـف  آل مـن َاألدنـني أهـيل فيا 
ُسـفاهكم  ُعـني َوهو  حيايت ُمللتم ِ ْوبؤتم   َ ُّ    ِفيـه   َلـيس   ٍبإثم    ُ   ُتـسرت
ُحيفظ  وقد ُإخـاءه  ُالكـريم  ُاملـرء  َ َ  

 
  ُأمحـر  ُواملـوت  ُاملوت  ِعليه ُويلقى 

ُأصـفاكم َبمن  َفكيف  ُكلـه  َّالـود  ُ َّ  
 

ُويدفع  َ ُتـذكر  َحني ُأعراضكم عن َ َ ُ  
ــوكم  ْأب ــوه  ُ ــضاعف  ٍّود  َدون  ُأب ٍم َ ُ  

 
ٍوعطف  ُيكـرر  ّالزمـان  ِّمـر  عـىل  َ َّ ُ  

 
                                            

ْالزغف والزغفة. ٦٩ – ٦٨: ّديوان يوسف الثالث) ٢( َّْ ُالدرع املحكمة، وقيل: َّ . ّالواسعة الطويلة: ّ
َ املغفر– َزرد ينسج من الدروع عىل قدر الرأس يلبس حتت القلنسوة: ِ َُ ٌّ ّ. 
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  جفـونكم ْضـاقت ّبالسقم ٌليلة إذا
 

ــت  ــا    ُتبي ـــاده    هل ُأكب ــسعر    ُ ُتت َّ  
ْفهبكم  ْتناسـيتم ُ   الـذي فـام ذمـامي َُ

 
َلذاك  ُدعاكم  ُمـزور َوهـو  ِالقـول  ِ َُّ  

ُأأضمرتم    الوفـا  إلظهـاري  ًغدرا  َ
 

ًضـدا   ُوأظهرتم  ُأضـمر   أنـا  ملـا   َّ ِ ُ  
ْأبوكم  ْلكن إخاؤكم ِاألصل ُرصيح ُ ُ ُخـري   َّفـيهن  َلـيس  ٍسـوء  ِلعالت  ْ ِّ َ  
ــأي  ــنان  ِّب ٍس ــون   ِ َيتق ــوا   إذا  ّ   َارمت

 
ٌزغف  ُهلم َوليس  ْ ُومغفـر  َسـواك  َ َ ِ  

ٍيوسـف ُأبنـاء القوم يف ْعلمت فقد  ُ  
 

ُاملــدمر  ّأين  َّالــروع  اهتيــاج  غــداةَ  ِّ ُ  
  ٍعـاجز  َغـري  ِأعراضهم  عن ُأدافع 

 
ْمحـــاهم وأمحــي  ــا   ُ ــأطر   والقن ُيت َّ  

ِيــسلني ومل  ٌرواء  ُعــنهم  ُ   ُيــشوقني  ُ
 

ٌمطمــح وال  ُتفكــر   ِفيــه  للقلــب   َ ُّ َ  
ــي  َفكــان  ــة  َأصــري   ْأن  جزائ   ًدريئ

 
ــنهم   َألدرأ  ــا  َّكــل   ُع ــذر   م ُيتح َُّ  

ُومنعت  ّ   ٍونـارص   ٍّأم  بـابن  ُمـنهم  ُ
 

ُوعـسكر   ٌقبيـل  مـنهم  جانبي إىل  َ َ  
 

 -  جهور بن احلزم أبا ًمستعطفا زيدون ابن يقول آخر مقام ويف 
 : - الكامل من

ُمنيت وقد - الوشاةُ َكان   - ِبإفكهم ُ
 

  )١(ّالــذيبا ُوكنـت ٍيعقــوب َأسبــاط 

ِّالغـض َكَبقبول املنى وإذا    اجلنــى  َ
 

ْهــــزت  َّ ـــا فـــال  ُذوائبهــــا  ُ   تثريب
  :اآليت النّحو عىل ّالداليل االنزياح اعتامد يف ّالشاعر براعة نلمح هنا 

                                            
ُمنيت بكذا. ٣٣٠: بن زيدونديوان ا) ٣( ُابتليت به : ُ : ّ التثريب–األعايل أو األطراف : ّ الذوائب–ُ

اعر إىل قول يوسف عليه السالم إلخوته. اللوم ّ ال تثريب عليكم : ( ّويف البيت الثاين ينظر الش
 .٩٢: يوسف). ُاليوم يغفر اهللا لكم 
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ّالداليل االنزياح  العالقة وجه ّ
 والغدر احلسد يعقوب أسباط =        الوشـاة

 الـرباءة ّالذئـب  =    زيدون ابن
 والغفران العفو ديقّالص يوسف =     املمدوح

 يكشف فهو األليم، واقعه جتاه ّالشاعر انفعال هنا االنزياح ّيمثل
ّالسلبية ّاالجتامعية العالقات جوهر  عىل زيدون، ابن هبا ُمني التي ّ
 :اآليت النّحو

 ّالشاعر
 انفصال                        انفصال 

 
                   

 الوشاة                                         جهور ابن
 ّاتصال

ّالداليل االنزياح اعتامد يف زيدون ابن ويربع  املعنى، تكثيف بغية ّ
 إىل احلاجة ّبأمس ّالشاعر فيه يبدو وقت يف العاطفة أوتار عىل والعزف

 ّالتعبري ّفاعلية يستحرض لذا كالمه، بصدق وإقناعه ، املمدوح عفو
 له واحلاسدون يوسف، ذئب براءة َثبات ثابتة نزيدو ابن فرباءة ّالقرآين،
َاملعتذر رمحة يستمطر وهو أخيهم، من يعقوب أسباط غرية منه يغريون َ 
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ُيذكره عندما غفرانه ويرجو إليه  عن يوسف عفو ّإنه للعفو؛ عظيم بمثال ِّ
 العفو ّأن إىل إشارة يف ّغيهم، يف أمعنوا أن بعد معتذرين جاؤوه ّملا إخوته
 .  وأوىل أحرى الربيء رّالشاع عن

 تأكيد يف يوسف إخوة اعتمده الذي الربهان عند نقف ًوأخريا   
 ّبأن ّمدعني يوسف قميص عىل ٍكذب ٍدم من به جاؤوا ما أي مذهبهم صدق
 بعض اهتامم مثار املزعوم يوسف دم غدا فقد ّالذئب، ُأكله قد يوسف

 يوسف، اسمه له ديقص رثاء يف  ّالبلنيس ّالرصايف قول نحو من ّالشعراء،
 :- الكامل من -ً مقتوال مات وقد
  ُمتحفـي  ُيـد  هبـا  ْجـادت  وردةً يا
 

  )١(ُّتأسـفي  َوهاج  دمعـي  هلا فهمى 

ـــرةُ  ُمحـــراء  ــسيم  عاط ــا  ّالن   ّكأهن
 

ِمقتبـل   ِّخد  من  ِمـرتف   ّالـشبيبة  ُ َ ُ  
ُتذكرين ْعرضت  ِّ   ٍصـاحب مـنً دما ُ

 
ِقرقـف   َفةسـال  ُّالدنيـا ِبه ْرشبت  َ َ  

  َلعـربيت   ُوقلــت   ًشـغفا  ُفلثمتها 
 

ُّمتج ما هي  ِيوسـف ِدم من ُاألرض  ُ ُ  
ًشعريا ًانزياحا نلمح وهنا   جديد ًبمعنى يأيت ّفالشاعر ًبديعا ّ

ُذكرته ّالروعة غاية يف وردة منظر يصفُ فهو مبتكر،  ماضيه يف ما بيشء ْ
، ًحزنا ُدموعه فذرفَ  وجنات من ُمحرهتا اكتسبت الوردة ِهذه ًوكمدا
 الذي صاحبه بدم ًشبيها األمحر لوهنا فكان ،)مقلوب تشبيه (ُاملرتف
ًمفصحا ّوشمها، منها ّالشاعر َاقرتب لذا ُفقده،  هذه ِّرس عن لنا ُ

                                            
ّديوان الرصايف البلنيس ) ١( َالقرقف. ١٠٩: ّ َسميت بذلك ألهنا ترعد شارهبا: وقيل. اخلمر: َْ ّ ِّ ُ ُِ .

َوالقرقفة َ  .َّالرعدة: َْ
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َ مل الوردة فهذه الوردة، ْسقيت بل باملياه ُتسق  الذي يوسف صديقه بدم ُ
ًمبكرا احلياة فارق ) يوسف دم (إىل ّدينية إشارة وجود نعدم ال وهنا. ّ
 وبذا . القدر   وظلم ّالرسيرة وصفاء ّوالطهارة للنّقاء ًرمزا غدا الذي
 غصنه ّالزمان هرص الذي) يوسف ّالصديق (ّالنّفيس البعد يمتزج
ّالديني بالبعد ّالرطيب ّالصديق يوسف (ّ  األذى يد منه ْنالت الذي) ّ

 .ّالشبيبة مقتبل منذ
 يف ّالشاعر إبداع من ّاملعنوية قيمتها) يوسف دم (عبارة ُّوتستمد

ّالتدرج هاية يف َليصل  األمحر اللون توظيف يف ّ هائي احلكم إىل النّ  الذي ّالنّ
  : ّالفتان اللون هذا ِّبرس ييش

 
 .        املرتف وجنات من ّمستمدة محرهتا
رت محرهتا َّ اعر ذك ّ  .ّاملتوىف صاحبه بدم الش
 .ّالصافية خلمرةا بلون شبيهة محرهتا
 ).يوسف دم (من رشبت ّألهنا آرسة محرهتا

 : العزيز امرأة حيلة -٢
 سياق يف واالحتيال بالكيد العزيز امرأة ) زليخا ( ّشخصية ُاشتهرت   
 حيل؛ ثالث إىل زليخا جلوء إىل ّالقرآين البيان أشار فقد ّالقرآنية، ّالقصة
 ّملا زوجها أمام يلتهاح ، األبواب، وإغالق يوسف مراودة يف حيلتها
 يف القول تفصيل ويمكن. املدينة نسوة أمام حيلتها الباب، ويوسفَ ْاستبقت
  :الثالث احليل هلذه األندلسيني استيحاء طريقة

احلمراء  الوردة  
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 تعاىل اهللا يقول: األبواب وإغالق يوسف مراودة يف العزيز امرأة حيلة -أ
$    M  احليلةهذه وصف يف   #  "  !

      )   (  '  &  %,  +  *L )١( 
 العبارة فهذه ،)لك َهيت (عبارة استيحاء يف ّاألندلسيون أبدع وقد   
 اكتسبتها ودالالت أبعاد من متلكه بام إليه ّوالرمز املعنى تكثيف عىل قادرة
 – ًمادحا ّاللبانة ابن قول شعرهم يف ورودها أمثلة ومن ّالقرآين، ّالسياق من
 : - الطويل من

ــراودك َت ــدنيا  ُ ــسها  ِذات  إىل  ُّال َتناديك إال ٌدولة فال   ِنف ْلـك َهيـت : ُ َ)٢(  

ّالداليل االنزياح اعتامد يف ّالشاعر يبدع   :    اآليت النّحو عىل ّ
 واملراودة اإلغواء             ّالتامثل              العزيز امرأة=   اــّالدني

ّالصديق يوسف = املمدوح  والفتنة ُاحلسن             ّالتامثل      ّ
 ّالعريب، ّالشعر يف شائع ٌأمر اللعوب باملرأة ّالدنيا تشبيه ّأن من ّوبالرغم

 تناديك، إال دولة فال: فقوله املعنى، عمر يف ّيمد عندما يربع ّالشاعر ّأن إال
ّالسمعية ّالصورة ّأن خيفى وال ممدوحه، عىل ّالسلطة بتهالك يوحي  هيت (ّ
ًعلوا املمدوح شأن أعلت قد) لك  ليس املمدوح ّأن فكرة ّترسخ فهي ًكبريا، ّ

 .إليه ْوسعت ّبحبه هامت ّالسلطة ّإنام وسلطان، ٍجاه طالب
ّالشنرتيني صارة ابن ويقول  :- البسيط من – ًمادحا ّ

                                            
 .٢٣: يوسف) ١(
ّديوان ابن اللبانة الداين) ١( ّ ّ  :١٠٤. 
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َصافحت هاجسها ْمذ ّالسيادةَ أرى ِ   )١( بكا  ُهتيم َّالتقوى  من  ٍواد ِّكل يف   َ

ــام ـــك  ف َتالقي ــي  إال  ُ ـــلة  وه ُالصديق َّشفها التي َقول   ٌقائ ّ   لكا َهيت: ِّ
ّالداليل االنزياح توظيف هنا ّالشاعر ُوحيسن  :ييل كام ّ
 باملحبوب اهليام       ّالتامثل               العزيز امرأة = يادةـّالس

ّالصديق يوسف = املمدوح  واجلامل ُاحلسن       ّالتامثل        ّ
ًليادال ًانزياحا هنا نلمح  بني قائمة عالقة عن ّحيدثنا ّفالشاعر ًبديعا؛ ّ

ّالسيايس، املدح ميدان يف بل الغزل، ميدان يف ليس لكن وذكر، أنثى ّ 
 يكمن الفرق لكن العزيز، امرأة = ّوالسيادة ّالسالم، عليه يوسف = فاملمدوح

 فقد دةّالسيا ّأما ُبحسنه، افتتاهنا بيوسفَ هيامها سبب كان العزيز امرأة ّأن يف
 ما ّالصورة مجال يزيد ّومما. ِّبحبه هامت لذا ِفعاله، ونبيل املمدوح ورع راقها
 .العكس ال املمدوح وراء تسعى التي هي ّالسيادة ّأن إىل إشارة من ُحتمله

 غرض يف منها إفادهتم) هيت (لفظة ّالشعراء استيحاء مجيل ومن   
 ًواعظا املوت لسان عىل ًثاّمتحد ّاإللبريي إسحاق أبو يقول والنّصح، الوعظ

 :- البسيط ّخملع -  ّالدنيا ِّحب ِّجب يف ُهواه ُألقاه من
ــوف   نومـــي َوطــول يومـــي َنـسيت ــسى َوس ــام ُتن ــسيت ك   )٢(ن

ُتسحب ـــسات   وتلهــو   ِّالـصبا  َذيـل  َ ـــن    ٍبآن َيقل ــــت :   ُ   ْهي
ــاذكر ـــادي  ْف ــادي  إىل  ِمه ــد   ّالتن ْوامه ــه  َ ـــبل  ُل ــوت  ْأن  َق   ْيف
َسخطت   ُطعمـي   ُتكـون   ٍقريــب  َفعن ِ ِ يـا َ   ْرضـيت  أم  صـاح

                                            
 .٨٤٦: ٢ مج – ٢ق: ّالذخرية) ٢(
 . ٧١ -٧٠: ّديوان أيب إسحاق اإللبريي ) ١(
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 ّلكن احلسناوات، الفتيات لسان عىل ترد َّهلم أي ْهيت لفظة ّإن
 ّفالصورة ّالسامع، وعظ ميدان يف ّالقرآنية اللفظة هذه ّيوظف ّالشاعر
ّالسمعية  فقد ى،املعن وتكثيف الفكرة تقريب يف أسهمت) هيت ُيقلن : (ّ
 ًنظرا ّالصواب، ّجادة عن واالنحراف امللذات، يف االنغامس مدلول محلت
 وكربياءها ّعفتها تناست وقد العزيز بامرأة ارتبطت ّالصورة هذه ّأن إىل

 . ومراده ّالشيطان بلسان ونطقت
 ًراثيا ّاألندليس ّحيان أيب قول) هيت (لفظة استيحائهم لطيف ومن

 : - ّالرمل جمزوء - والفكاهة ُّندرّالت عىل يقوم ًرثاء نفسه
ٍ     ٍعـــــيش     ُّأي     ـــــشييخ ْل َ ُ ـــو   ِ ـــي  َه ـــل  ٌّح ـــت  ُمث ْمي َ)١(  

ــــس    ِعــــادم ِاألن ــــب   ُ ـــرد   ٍغري ٌمف ـــن  ُ ـــل   م ـــت   ِأه   ْبي
ـــــه ـــــس  ُول ــــــادي  ٌنف ـــــا   ُتن ـــــت للمناي َهي ْ ـــــت َ ْهي َ  

ــــــــــي ّترتجــــــــــى ّومتن ّبلعــــــــيل   ُ ْبليــــــــت  و    َ َ ِ  
ــــيس   ورساجــــي ـــــه    َل ُنقطــــة   َللبقـــــا   ِفي   ْزيـــــت   ُ

ــوف ــى  َس ــن  ُيكن ــديثي ع ــــان   ح ـــه  َك ـــت  ُمن َذي ـــت  َ   ْذي
ّالشعري االنزياح ويبلغ    فلفظة ّالسابق، املثال من أعىل درجة هنا ّ

 ّإنام واإلغراء، اإلغواء ميدان يف حسناوات فتيات لسان عىل ُترد ال) هيت(
 داللة تنحدر إذن. ّمنيته ُيستعجل فبات أجله ّبدنو َشعر ٍشيخ لسان عىل ترد
ُتظلم كلمة إىل ّوالرغبة باألمل ُترشق كلمة من اللفظة هذه . واألسى باليأس ُ

ّالشعري االنزياح مدى عن ّالتعبري ويمكن  :اآليت وفق ّ
                                            

ّديوان أيب حيان األندليس) ١( . من ألفاظ الكناياتوهي . أي كيت كيت: ذيت ذيت.  ١٢٧:   ّ
َذيت وذيت، وعمل كيت وكيت: قال فالن: والعرب تقول َ َ َ . 

٣  م-جتليات قصة يوسف
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    ّالقرآين ّالثابت
 اهلوى نداء ) = هيت(

ّالشعري االنزياح ّ 
  املوت نداء) = هيت (

 عبارة يف اإلغواء صورة نقل عندما ّالقوطية بن بكر أبو أبدع وقد   
 - النّيلوفر زهرة وصف يف يقول إذ ّالطبيعة، وصف ميدان إىل) لك َهيت(

 :- ّالرجز مشطور
ِكاللجيــــن  ٍجـــسم  ِوذات ْاملنـــسبك   ُّ ِ َ ُ)١(  

ة َّ ِمبيـــض َ ِ  مـــن ِاألثـــواب  ُْ ـــربك   نـــسـج ْال َ ِ  
ْ ـــرض ٌخ ــــا  ُ ُرساويالهت َ  ْ ـــرض ُخ ـــكِّالت   ُ ْك َ  

ُالعنبــــر  ّكـــأنام ْفــــرك   قـــد  فيهــــا  َ ِ ُ  
ـــسـك ُوامل ْ ـــا   يف   ِ ـــد  قيعاهن ـــسك  ق ْامت َ  
ـــــا    ًناســــكة ـــــع    َهناره ــــسك   م ْالن ُ ّ  
ـــى ـــل   إذا   ّحت ــــدانى  ُاللي ـــرتك   ت ْواش َ  

ـــــأيت   ْأن   َوآن ُّاملحـــــب    ي ِ ـــــك   ُ ْاملنته ِ َ ُ  
ِغلقــت َ َهيــــت: وقالـــت  َالبـــاب  َّ   ْلـــك  ِ

 فأثنى البديع، كتاب صاحب للنّيلوفر البديع الوصف هذا َراق وقد
 )٢(.كامله عن أعرب ًوصفا أحواله مجيع يف للنّيلوفر وصفه يف ّالشاعر عىل

                                            
 .١٠٧: شعر أيب بكر بن القوطية) ١(
 .١٤٨: ّينظر البديع يف فصل الربيع) ٢(
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 اعتامد يف نجدها ّالنّص يف اإلبداع مالمح عن نبحث رشعنا وإذا
 واملرأة، النّيلوفر بني ُمشاكلة يعقد أن ّالشاعر أراد ّفلام ّاملعنوي، االنزياح
 ودالل حسن ذات فهي ّالسامع، تسحر ّأنثوية ٍصفات النّيلوفر عىل أسبغ
 للهو ليلها ويف عابدة ناسكة هنارها يف وتراها المع، ناعم بجسد تتباهى
 أوراقها ّضمت احلبيب، جميء موعد َوحان الليل، ّجن فإذا ناهدة، واملتعة
ًجوا خيلق أن هاهنا احاالنزي وظيفة ّأن يف ريب وال. إليها عاشقها ْودعت ّ 

 ُّحتب النّفوس ّأن« املعلوم فمن املتلقي، خيال يستثري والغرابة املتعة من
 بعض، إىل ذلك بعض من للنّقلة وترتاح الكالم، مذاهب يف االفتتان
 )١(».عليها الكالم ّبتجدد نشاطها ّليتجدد

 يف األندلسيني ّالشعراء براعة ّالسابقة األمثلة سياق من ّويتضح
 يف ونظمها ... اللفظة ّخصوصية« بـ واهتاممهم ،)هيت (كلمة توظيف
ُّهيز لطيف ممتع نسق ًاتصاال َّاملتصل ذوقه ويصقل القارئ، مشاعر ُ  ًوثيقا ّ

 املمتعة ملاهيتها ّتتنكر ال اللفظة استخدام فطريقة إذن. ّاجلاميل بإحساسه
 واملعنى اجلامل عخل ميدان هو األسلوب ّأن ّوالسيام ّالنّسبي، باستقالهلا

ّالتفرد رضوب عىل  سوى ّاإلبداعية ّالعملية هذه يف أداته وما. ّاللغوي ّ
ّالظن وأغلب. ّالدقيقة وألوانه ّالتعبري إمكانات احلاملة اللفظة ّالتفرد ّأن ّ ّ 
 مقدرة من ينبع ما بقدر املعاين ابتداع جهة من يأيت ال ذاته ّاللغوي
 املعنى لتجسيد ًومدلوال ًجرسا األنسب اللفظة إجياد عىل الكاتب
   )٢(»ًشكال وإعطائه

                                            
 .٣٦١: منهاج البلغاء) ١(
ّمجاليات اللفظة بني السياق ونظرية النظم) ٢( ّ ّّ :٧. 



 

 -٣٨-

M   A:  تعاىل قوله يف ّالشعراء بعض ووجد   @  ?>   =   < 
F ED  C  BL )وجتربتهم يتناسب بام منها يفيدون خصبة ّمادة )١  

ًمتغزال يقول هانئ ابن  هو  فها ّاخلاصة،  :- الطويل من - ملحبوبه مرسى يف ّ
ْوقد   ُأهلهـا  َنــام ذإ ِّاحلـي  فتـاةَ ُطرقت َقـدم عىل َالعاشـقني ُليل َقام َ َ)٢(  

ُأنازعهــا ِبــاللحظ  ِ ًســـرا  َّ َتعلم   ّكأنمـــا  ّ ْالقلـم  َنـيس ما  ُاللحظ منها  َّ َ َ  
َأحكم وقد ِظنـه ســوء يف ُالغريان  َ ْقتيل يف َّشك فام   ِّ ْحلـم ْقـد َكان ْوإن َ ُ َ  

َسجوف ُهتكت ِاخلدر ُ ٍوهو بمرصد ِ ُمهمــت ْتعارفنــا   ّفلـام   َ ْوهــم   ِبــه   ْ َ   
َبـادر  َحني  سيفي  ُفبادرت ُسـيفه  َ ُوثـرت  ٍمـاض إىل  َفثار   َ ْخـذم  إىل  ُ ِ َ  

 يف ِّيوظفها ال لكنّه ّالقرآين، ّالنّص من) ّاهلم (فكرة يستعري هنا ّفالشاعر
ّالشعري ّالنّص يف ُّفاهلم الغزل، إطار  ّالشاعر بني ّإنام وأنثى، ٍذكر بني ِجير مل ّ

 ّاحلراس، وجود رغم ًقرسا حمبوبته خدر اقتحم اجلريء ّفالشاعر وخصمه؛
 ومهام. اآلخر بقتل منهام ٍواحد ّكل ّوهم منه، النّيل إىل أقربائها أحد فثار
ّالشعري ّالنّص يف االنزياح درجة بلغت  استوحاها التي الكريمة اآلية ّفإن ّ
 إىل استحضارها إىل ّالشاعر قصد حاسمة ّيةانفعال حلظة عن ّتعرب ّالشاعر
ًجوا ليثري املتلقي ذهن  .  ّالنّص يف ّالتشويق من ّ

ّالتوتر من ٍّجو إشاعة يف يسهم ّومما  يف ّالشاعر براعة واالنفعال ّ
  :اآليت النّحو عىل ّالتكرار بأسلوب املقرتن االلتفات أسلوب توظيف

                                            
 .٢٤: يوسف) ٣(
ُ هتكت -ّإما زوجها أو أحد أهلها: الغريان هنا. ٢٩٦ – ٢٩٥: ّيس ديوان ابن هانئ األندل) ١(

ُمزقت ستائره: ِسجوف اخلدر  ْ اخلذم -ّ ِرسعة القطع، ومنه سيف خذم: َ  .أي قاطع: َ



 

 -٣٩-

  )هو ( ّهم      )                       أنا ( ُمهمت 
 
 )    هو ( بادر  )                          أنا ( ُبادرت 
 
  )أنا ( ُثرت )                           هو(       ثار 

 ّاملتكلم صيغة عن العدول يف ّاملتمثل االلتفات هذا ّأن يف ريب وال
 القارئ دىل ّالدهشة خيلق رسيع إيقاع من بحدثه بام العكس أو الغائب إىل

 حيدثه الذي ّالتغيري ّإن: املقام هذا يف القول ويمكن. انتباهه ويأرس
 ّالرغم عىل إذ للمتلقي، ًمفاجئا يكن مل ما ًانزياحا ... يكون ال« االلتفات

 إىل )١(»انزياح ّلكل رشط ّفإهنا االلتفات، يف يشء ّكل ْليست املفاجأة ّأن من
 .كبري ٍّحد

 العزيـز، امـرأة حيلة جتاه ّالسالم عليه يوسف فعل ّردة كانت كيف ّأما
   َأمرضــها زليخــا، َفملــك ُهــواه َملــك يوســف«: بــالقول إجيازهــا فــيمكن
ْاحلميـة، زمان يف ِمقصودها َتناول ْفأرادت ُّحبه، ُلـسان َفـصاح ِ ِطبـه ِ  َمعـاذ : ِِّ
   )٢(».اهللا

 ّسيدنا لسان عىل إال الكريم القرآن يف يرد مل) اهللا معاذ (تعبري كان وإذا
 يمكـن. األندلـسيني؟ ّالشعراء آذان يف العبارة هذه ُوقع كان فكيف يوسف،

 ميـدان مـن العبـارة هذه ّالشاعر نقل كيف فيه ُنلحظ ًبديعا،ً مثاال نرضب أن

                                            
ّاالنزياح يف الرتاث النقدي والبالغي) ١( ّ ّ ّ :١٨٥ . 
 .٢٨٨: املدهش) ٢(



 

 -٤٠-

ــصل ّالتن ــن ّ ــصية، أرس م ــدان إىل املع ــاة مي ــالوقوع ُاملباه ــوى أرس يف ب    اهل
 مـن – البـسطي الكريم عبد يقول العشق، ِشباك من الفكاك يف ّالرغبة وعدم
 :- ّالطويل
ٌمعــذب  َهـــواك  يف  ٌأســري ّوإين َّ ُ  

 
ُولست  ُأرغـب اهللاِ َمعاذ ْ ّالفـك يف َ َ)١(  

 :- الطويل من -  زمرك ابن  ّالشاعر يقول آخر ٍسياق ويف 
َأصحب ْأن اهلوى َمعاذ َيشغل  ْوأن   َالقلب ساليا َ َ ُاللوام  َ ّ   )٢(باليـا  ِبالعذل  ُّ

َدعاين ِأعـط  َ ْ َّاحلب ُ َفـضل  ُ َمقـاديت  َ ُالوجد َّعيل َويقيض   َ   قاضـيا َكـان ما َ
ٌكاشــح ُحتامـاه  مـا  إال  ُّالـود  ِهل َوأخفق   ِ ُمسعاه يف  َ ْمن  َ   واشيا؟ َجاء َ

 معاذ (بعبارة فيأيت ّالقرآين ّالثابت يف ّالتحوير يعتمد هنا ّالشاعر
 يتوافق ٍنحو عىل ،)اهللا  معاذ (ّقرآنيةال العبارة من نياطها ّويستمد ،)اهلوى
ّالشعرية وجتربته  صدق ملحبوبته ليثبت باهلوى يعتصم ّفالشاعر ّاخلاصة، ّ
 . ّواللوام ّاحلساد افرتاءات وكذب مشاعره،
 ًأيضا، ّاملرشقية ثقافته إىل يستند األبيات هذه يف ّالشاعر ّأن خيفى وال
ّالطغرائي قول فيحاكي  – املحبوبة رحيل موقف يف باهلوى َاعتصم وقد ّ

 :- ّالطويل من
ْاتعدنا  وقالوا ًغديــة   ّللرحيــل   ّ َّ َ ُالركب َأصبح ْإن فواحرستا   ُ   )٣(غاديا ّ

ْعاود ُقلب فيا َعهدت ما ِ ْ َتصبح ْأن  اهلوى َمعاذ   اجلوى من ِ   سـاليا َاليوم  ُ
                                            

 .٣٣٥: ّديوان عبد الكريم القييس) ٣(
ُالعدو املبغض الذي يضمر لك العداوة: الكاشح . ٥١٥ -٥١٤: كديوان ابن زمر) ١( ُُّ . 
 .٤١٦: ّديوان الطغرائي) ٢(



 

 -٤١-

  باقيـا َوجـدال من ُتبقي ال ُنفس ويا   اسهري ُمقلتي ويا ذويب ُمهجتي ويا

ّالطغرائي، قول إىل نظر ّالشاعر ّأن من ّوبالرغم  َأسلوبه واستوحى ّ
ّالداليل االنزياح يف ِحيسن ّالشاعر ّفإن ّالقرآين، للمعنى ّ  هذا توظيف ُ

ّالعذال بذكر ُيربطه عندما ّوالسيام ،)اهلوى معاذ (االنزياح؛  والوشاة، ُ
ُّتشع ّالصورة جيعل ّامم ،)ساليا القلب أصحب (بديعة بصورة ويقرنه ُ 

ّمعربة، بإحياءات ّترسخ فهي ُ  اهلوى ذمام يرعى ّالشاعر ّأن القارئ فكر يف ُ
 . والبعد النّأي طال مهام

 استدراج يف واملكيدة احليلة صاحبة العزيز امرأة ُاسم كان ّوملا
 ّالصرب يوسف«: قيل ّحتى واألزمان، العصور عرب وانترش شاع قد يوسف

 غرضه ليخدم االسم هذا استثمر َمن ّالشعراء من ّفإن. )١(»ىاهلو زليخا و
ّالشعري،  الفكاهة من ًرضبا ليضفي) زليخا (اسم ّوظف من منهم ًفمثال ّ

 اهليئة حسن ًفقيها ًواصفا ّالبلنيس ّالغامز ابن قول نحو من كالمه، يف
اس عىل ُيتيه وأخذ أبيض، ًبرنسا ارتدى ِبحسنه النّ ِ ِوظرفه ُ  -  ِومالحته، ُ

 :-  اخلفيف من
  فباهــى   ُالفقيـه  َالربنس  َلبس

 
ُأنـــه   ورأى  ـــح  ّ   )٢(َفتاهـــا  ُامللي

  ّتبـدى  َحـني ُرأتـه  زليخـا لـو 
 

ــه  ُلتمنت ْ َ ـــون  أن   َ   َفتاهـــا    َيك
 وافتتاهنا باحلسن غرامها من زليخا عن شاع ّمما يفيد هنا ّالشاعر 

اظرين عيون فتنت التي لفقيها طلعة هباء ّيؤكد أن أجل من باجلامل،  النّ
                                            

 .٨٠: اللطائف) ١(
 .٢٣٤ – ٥ج : ّنفح الطيب) ٢(



 

 -٤٢-

 أرجاء يف ُيشيع الذي والفكاهة ّالظرف ّحس ّأن القارئ ويلحظ إليه،
ًحمببا، ًإيقاعا أضفى فاجلناس البيتني قافيتي بني اجلناس من ينبع ّالنّص، ّ 
كيبي االنزياح مجال إىل إضافة ّ  ّفكأن ،)ُالفقيه َالربنس َلبس : (قوله يف ّالرت
َقدم لذا األبيض الربنس يف يقع) سنُاحل َّرس (َّالرس لربنس لفظ ّالشاعر ّ  ا

 .به واحتفى
 امرأة (لقبها شاع كذلك ّالشعر ميدان يف العزيز امرأة اسم شاع وكام

 ابن يقول ًأيضا، والفتنة اإلغواء بمعنى اللقب هذا وارتبط ،)العزيز
ّيسمى ٌشخص الوزارة ّتوىل وقد ّالقزاز،  – ستهاسيا َفأحسن العزيز، عبد ُ
 :- الكامل جمزوء

ْشــــابت   ِعـــصـرنا    وزارةُ    َ
 

  )١( ْالعـزيـــز  ُعبـــد  َّفأشـــبها 

ــــا  ــــو   ّفكأنم ــــف    ه ٌيوس ُ  
 

ــــها  ــــرأةُ  ّوكأن ــــز  ام   ْالعـزي
 مع العزيز امرأة ّقصة حتملها التي األبعاد أحد من يفيد هنا ّفالشاعر 

 كامنة، عواطف نفسها يف أيقظ بيوسف العزيز امرأة فغرام يوسف، فتاها
 بعد وهباءه، ّالشباب رونق فيها وأحيا  فؤادها، يف العشق جذوة وأذكى

 الكرب من وبلغت شابت الوزارة حال كذلك العمر، ربيع جاوزت أن
 يمكن ال وهنا. ُوحسنه ّالشباب ألق هلا أعاد العزيز عبد ّتقلدها ّفلام ّعتيا،
 عىل النّص يف ّاحليوية وإشاعة ةاإلثار خلق يف ّالضامئر تنويع أثر إغفال
 :اآليت النّحو

                                            
 .  ٨٠٥: ٢ مج -١ق : ّالذخرية) ١(



 

 -٤٣-

  ).هو ( َّأشبها            )                          هي   ( ْشابت
                                     

 .   العزيز امرأة) هي ( ّكأهنا                              يوسف) هو ( ّكأنام

 ولطـف طرافـة مـن املثـال هـذا يف حقـقيت ما ّإن هاهنا القول ويمكن
ّللشخـصية ّالنّفـيس البعـد إىل يستند وجتديد معنى  قيمـة مـن يزيـد ّالقرآنيـة ّ

 ّالتـشبيه مـن النّوع فهذا املتلقي، خيال حتفيز يف ّيؤديه ما قيمة ومن االنزياح،
 ّوفاعليـة اخليـال ونـسج الواقـع وحـي من ّالصورة فيه ّتتكون الذي املخرتع
 لـه، ّتأثرهـا ّقـل ّفـربام باملعتـاد ْأنـست ّألهنا... للنّفوس ًحتريكا ّأشد« القرآن
 - يدفعها أي - فيزعجها ّقط، استئناس هلا به يكن مل بام يفجؤها املعتاد وغري
 واالستعـصاء عنـه النّفرة أو إليه واالنقياد ّاليشء إىل بامليل ًبدهيا االنفعال إىل

 )١(».عليه

 يف العزيـز امـرأة حيلـة فـشلت ّملـا: جهازو أمام العزيز امرأة حيلة -ب
 حيلـة ابتـدعت البـاب، لدى بزوجها ُلتفاجأ الباب، واستبقا يوسف، إغواء

ًرشا ً، هبـا َأراد قـد يوسف ّأن مفادها جديدة،   _  M: ّلـسيدها فقالـت ّ
   i   h     g  f     e   d  c  b  a  ̀

jL )٢( 

                                            
 .٩٦: منهاج البلغاء ) ١(
 .  ٢٥:  يوسف )٢(



 

 -٤٤-

 ٍشاهد ِلسان عىل يوسفَ اّسيدن براءة فتأيت ّالسامء عدالة ّتتدخل حينها
 . أهلها من

M  t s r : ّالقرآنية العبارة  هذه غدت وقد   
uL )يف الناس من فالن وقوع لتأكيد النّاس يتداوهلا املثل مرضب )١ 
 ومن. جهته من عليه تشهد التي ّالدامغة والرباهني احلجج وجود مع اخلطأ،
 عبد بن قاسم قول العبارة هذه استيحاء يف ّاألندليس ّالشعر يف قيل ما بديع
ًمتغزال ِّالبلنيس اهللا  :- الكامل من – ّ

ِأحلاظـه  مـن  َّسل  ٍأنس  وغزال ِبـسله  ِالفـؤاد  َدم  َأراق  ًسيفا   ِ ِّ َ )٢(  

ِوبخده ِّ َالفتـك َّبأن يقيض   ٍشـاهد  ُأعدل  َذاك  من  َ ْ ْبـه َ ِفعلـه مـن ِ ِ ِ  
ُأطالبه  ومايل ُ ِ ُفيدحض  ُ َّحجتي  َ ُّيطل ميود   ِ َ ِأهله؟ من وشاهدي ُ ِ!  

ّالشعري االنزياح ّويتجىل  معنى من ّالشاعر به أتى بام املثال هذا يف ّ
ُأنه  يشكو ّفالشاعر ّالسامع، يأرس لطيف بأسلوب صاغه مبتكر  َّضحية َوقع ّ
 ُوشاهد ًجرحيا، ُفأرداه ّالشاعر، فؤاد يف حلظه سيوف َأثبت الذي حمبوبه أمام

 الفتك ّبأن يشهد الذي ّالوردي ) املحبوب ّخد ( كالمه قصد عىل ّالشاعر
 . ّالدائمة املحبوب ِفعال من ّبالعشاق
 M  املدينةيف العزيز امرأة خرب شاع: املدينة نسوة أمام احليلة -ج

    Ó   Ò       Ñ  Ð  Ï  Î Í Ì
                                            

 .٢٦:  املصدر نفسه) ٣(
وهبا )... ذلك(ّوبخده من :  ويف رواية اإلحاطة.٢٦١ – ٤ج : اإلحاطة يف أخبار غرناطة) ١(

 ).ذاك(ّينكرس الوزن، ولعل األصوب 
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 استحضار حادثة يف ّالشعراء منها أفاد التي العبارات أشهر ّأما   
 هذه) كريم ملك هذا برش، هذا ما (يف ّفتمثلت العزيز امرأة قرص إىل النّسوة

 أفاد وقد وأكربنه، يوسف َرأين ّملا دينةامل نسوة لسان عىل انثالت الكلامت
 يوسف يقول بالغلامن، ّالتغزل ّوالسيام الغزل، ميدان يف ّالشعراء منها

ّالرمادي  :- الكامل جمزوء - ّ
ـــــا ـــــدا   ّمل ـــــي   ب ْهبــــر  وقـــد  احلريـــر   ّدي   الزور  ف َ )٢(  

ـــرت ُكب ــرط  مــن َّ ـــت  ِل   اجلمـــا  ِف ُوقل ــا : ُ ـــذا م ــرش  ه   !َب
ِتنكــــــروا   ال :  جابنـــــيفأ ـــوب   ُ ــسامء   َث ِال ــىل  ّ ــر   ع ْالقم َ َ  

 عمر يف إطالة من يعتمده بام االنزياح ّفن إىل ّالشاعر يلجأ وهنا
ّالديني املعنى  ثوب ارتدى ّالساحر القوام ذو فاملعشوق مبتكر؛ نحو عىل ّ
 هباءو حسنه يف ّالسالم عليه بوسف ُيشبه فبات وفتنة، ًمجاال زاده الزورد
 ّملا املدينة نسوة كحال واإلعجاب االنبهار يف ّالشاعر حال ّأما طلعته،
 عليه يوسف فعل ّردة يذكر مل الكريم القرآن كان وإذا. يوسف رأين

                                            
 .٣١ – ٣٠: يوسف)  ٢(
ّشعر الرمادي) ١( ّ :١٣٦. 
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 ّالصورة لتكتمل فعل قد ّالشاعر ّفإن به، النّسوة انبهار عاين ّملا ّالسالم
ًردا ّرد ّالشاعر فمعشوق املتلقي، ّخميلة يف املثرية  اجلامل ّأن ُمفاده ًلطيفا ّ
 ّبالسامء ُالقمر يلتحف أن الغريب من فهل ًعرضا، ًأمرا وليس فيه، ٌأصل
 !؟. يربحه ال الذي وطنه وهي

 رافقه نزهة يف ّالسلطان ًخماطبا ّالتلمساين مرزوق بن ّحممد ويقول   
 :- الكامل من - َأزهر وقد اللوز منظر راقه أن بعد البدهية عىل فارجتل فيها،

ــر ِالنـــوار  إىل  ْانظ ّ ِأغــصانـه  يف  ُّ ِ  
 

َالنجوم حيكي  ْتبدت إذا ّ ْاحللك يف ّ َ َ)١(   
  قـد:  َوقـال  َاملـسلمني  َأمري  ّحيـا  

 
ْمن  بصريةُ  ْعميت  َبغـريك  َ ْمثلـك  ِ َ َّ  

َحـزتً يوســفا يا  ِبـأرسه  َاجلـامل  ُ ِ  
 

  ْلـك َهيت : تومي ّاأليام ُفمحاسن 
ْصعـدت الذي َأنت  َ ُأوصافــه ِبـه ِ ُ  

 
ُفيقـال  ُ ْملــك  أو  ٌمليـك  ذا :  ِفيــه  َ َ َ  

ّالداليل، االنزياح توظيف يف ّالشاعر يبدع وهنا   :اآليت النّحو عىل ّ
ّالداليل االنزياح  العالقة وجه ّ

 واملراودة اإلغواء العزيز امرأة = ّالدنيا حماسن
 املطلق اجلامل ّالسالم عليه يوسف=         املمدوح

 واإلعجاب االنبهار املدينة نسوة =            لنّاسا

 ال فاملمدوح ّالقرآنية، ّالصورة فضاء توسيع يف ّالشاعر براعة ختفى وال
 إليها، وجذبه إغواءه تريد ًمجيعا) ّالدنيا حماسن (ّإنام واحدة، أنثى ُتراوده
. ًيعامج ُالنّاس ّإنام فحسب النّسوة من فئة املمدوح ُبحسن املبهور وليس

                                            
 . ٣٩٧ – ٥ج: ّنفح الطيب) ٢(
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 عظيم إىل لإلشارة املسلمني، أمري وصف سياق يف ّرضورية املبالغة وهذه
 للملوك املالزمة ّالصفات من ّالطلعة وهباء فاجلامل سلطانه، ّواتساق ملكه
كيبي االنزياح توظيف يف ّالشاعر إبداع خيفى ال كام. العرب ثقافة يف ّ  من ّالرت

ًتنوعا ّوتتنوع ّلضامئرا لديه فتكثر االلتفات، أسلوب اعتامد خالل  يلفت ّ
 مطابقة يف ويسهم ّالنّص، يف اإلثارة ّيولد ًرسيعا ًإيقاعا وخيلق املتلقي انتباه

ُ« االلتفات أسلوب ّأن خيفى ال إذ. احلال ملقتىض الكالم : َفائدتني ّحيقق
 بتلك انتباهه وجذب املتلقي إمتاع وهي – صوره ّكل يف – ّعامة إحدامها
ّتحوالتال أو النّتوءات  ّخاصة واألخرى ّالتعبري، نسق يف ّيتوقعها ال التي ّ
 الذي ّالسياق من موقعها يف – ّالصور تلك من صورة كل ّتشعه ما يف ّتتمثل
 )١(».ّخاصة ودالالت إحياءات من – فيه ِترد

ًمتغزال اخلطيب بن ّالدين لسان قول يف نجده ما ذلك أمثلة ومن ّ - 
 :- ّالرمل من

َسكـــن ــب  َ ـــؤادي  ُّاحل ــر  ف ْوعم َ َ  
 

ُالـشوق وهنـى  ْوأمــر  بقلبــي  ّ َ )٢(  

ـــزت  ْوغ ـــي  َ ـــاظ قلب ــا  ُأحل   ِّالظب
 

ْاملفــر؟  ُقلــب  يـا  َأيـن  ُبظباها،  َ َ  
ٌحلـــــظ    واهللاِ  بأبـــــي  ـــــِر   َ   ٌفات

 
ـــى مــا  ٍمهجـــة يف جن ــذر  إال  ُ   ْاعت

  اهلـوى يف نـصريي من ُجمريي، َمن 
 

ِ  َبني  َضاع  ْواحلـور أريثــ  ُالغـنج َ َ  
  َاملـدى ِطـول عـىل قلبــي يـا َكنت 

 
َّاحلب، ُحتذر  ْاحلـذر؟ ُينجي وهل ُ َ!  

                                             
 . ٢٦: ّأسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية ) ١(
 .٣٩٣ :١ج : ّديوان لسان الدين بن اخلطيب) ١(
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ــيس ــن وبنف َّجـــن إذا َم ـــى  َ   ُّالدج
 

َالنــوم  َأمـسـك  َالــسهر وأهـداين  َّ َّ  
ــو  ـــدا ل ِللحــور  ب ـــه  ًيومــا  ُ ُوجه ُ  

 
َقلـن  ْ ْبــرش  هــذا  مــا  اهللاُ  َّجـل : ُ َ َ!  

 
ُالشاعر ويبدع ِّيقدم دماعن هنا ّ ًمطوال ًوصفا ُ َّ  اهلوى، سقم من أصابه ملا ُ

 فيأيت حلظه، رشاك يف ووقوعه بمحبوبه، افتتانه ّشدة ِّيسوغ أن حياول ّثم
 ّإنام ببرش، ليس املحبوب ّبأن أقررن اللوايت ِاحلسان ُاحلور لسان عىل ّالتسويغ

 .   املالئكة صنف من هو
ًمتغزال َّاملرحل بن مالك ويقول  :- البسيط من - ّ

َمـرص يف َكنت لو َأيـام ِ   هبـا ِالعزيـز ّ
 

َلقيـل  ُبــرش ال َالح قـــد ٌملــك يل ِ َ)١(  

ــم  اهللاُ  ُيعل ـــي  َ ـــك  ّأن ــتن  َفي ٌمفت َ َ ُ  
 

ُالفكـر إال َذاك جنــى وما  ُوالنظـر ِ َ َّ  
 ُاحلسن (فكرة لتأكيد اخليال فضاء يف ّالتحليق هنا ّالشاعر وجييد 

 مالمح ارتسمت وقد ّاملالئكية، ّالصورة ذي ّالشاب ملحبوبه) ّاليوسفي
 عن ّللتعبري ّاملجازي االستعامل إىل العدول إذ« ّحمياه، عىل والبهاء ُاحلسن
 نفس يف وتقريره املعنى، ذلك توكيد أغراضه ّأهم من املعاين من معنى

 )٢(».ذلك نتيجة املناسبة انفعاالته وإثارة املتلقي،
 :- البسيط من - بدر بن إسامعيل بن اهللا عبد يقول مشابه سياق ويف

ِالفكـر مـن قلبــي إىل ِجيلبان ما   ومن بـرصي سمعي من اهللاِ إىل أشكو َ ِ )٣(  

                                            
 .٩٩: ّاالت من شعر مالك بن املرحلّاجلو) ٢(
ّاألسس النفسية ألساليب البالغة العربية) ١( ّ ّ :٢١٤  . 
 .١٤ -٢ج: ّيتيمة الدهر) ٢(
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ُأذكره  ُلست  ّعمن  ُأسمع  ُكنت قد ِ مـن ِعليهً خوفا   ُ ِبالـذكر ّالتـرصيح ّ  
ِالبـرش مـن هــذا مـا هللا َحـاش يا   :لـه ُقلـت  ُأبرصت  إذا  ّحتى  ُسمعت َ َ!  

ّالداليل االنزياح إىل ّلشاعرا يلجأ   : اآليت النّحو عىل ّ
. واالفتتان االنبهار يف املدينة نسوة = ّوالشاعر اجلامل، يوسف = املحبوب

ّالشعري ّالنّص عىل يسيطر ّالنّفيس البعد ّأن ونلحظ  ّالصورة توظيف خالل من ّ
ْأدت التي ّالقرآنية ّاحلسية ًمميزا ًأثرا ّ  املدينة، نسوة رأي عىل طرأ الذي ّالتحول يف ّ

 فعذلن، َسمعن النّسوة ّأن سببه كان العزيز، امرأة قرص إىل النّسوة فاستحضار
ِدهشن َرأين ّفلام  سمع، كمن ٍراء فليس البرص، مقام يقوم ال ّفالسمع َوعذرن، ُ

 :ييل كام ّالقرآين ّالسياق يف) النّسوة رأي (ّالرأي ّحتول عرض ويمكن
 .وتقريعها زليخا لوم                       العزيز امرأة مع ّوقصته يوسف عن سمعن النّسوة
 .  عليها واإلشفاق زليخا مع ّالتعاطف                                       يوسف رأين النّسوة

ّالذايت رأيه (ّالرأي ّحتول عن ّفيعرب ّالشاعر ّأما   البيان يف ورد ما  إىلًاستنادا) ّ
 :ييل   كام ّالقرآين
 .رؤيته إىل ًشوقا َّاعتل                                وفتنته املحبوب حسن عن سمع ّالشاعر
 . املحبوب مجال فرط من ّعلته ازدادت               ّاليوسفي املحبوب مجال رأى ّالشاعر

 نسوة دفع الذي) ّاليوسفي ُاحلسن (ّقضية عند ّالشعراء وقف وقد
 حمبوبه َيسم أن أراد إذا ّالشاعر فكان ّأيدهين، وتقطيع به تاناالفت إىل املدينة
 أفق ّختطى من ّالشعراء ومن ّالسالم، عليه بيوسف َّشبهه والفتنة باحلسن
 ُحسن بل ّاليوسفي، اجلامل من رتبة أعىل حمبوبه مجال فرأى املألوف،
 فيوسف بينهام، للمقارنة جمال وال ّاليوسفي، باحلسن ُيزري املحبوب
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ّلصديقا ِّقطعت ّ ِّقطعت فقد ّالشاعر حمبوب ّأما له األيدي ُ  ًإكبارا األفئدة ُ
 : - ّالرسيع من - ّالبلنيس ّالنّشار ّعيل أبو يقول ُحلسنه،
ــا َخــول  ًرشـــا ي ِّ َأســـد  ُ ْ ــرشى  ُ َهنـاك   َّال ْخولـك ما  ِالعرش  ُّرب  َّ َّ َ )١(  

ْارفـــق ِّاحلـــب  ِبعبــد  ُ ُيملك   هكــذا  مــا  ُ ْمـن اهلـوى  َأسورم  ِ ْملـك  َ َ َ  
َقتلــت ــا  ْ ـــورى  َمجيــع  ُبـــدر  ي ْأنزلـك  الـورى   ِقتـل  إىل  َفمن   ال   ؟ َ

َســحرك  ُيكــن  مل لــو ُ ُلقلــت   ٍبابـــل  مــن  ِ ْ ـــه  ُهـــاروت: ُ ْأرســلك   ِب َ َ  
ــا ُملــك  م ـــوت  َ ــام  ِامل ــدثوا  ك َحلظك بل   َّح ْامللـك  َوأنـت  ُاملــوت  ُ َ َ  
ًيوســفا يا ِبحـسن  ُيـزري  ُ َأمــن   الـذي  ُ ِّ ِّاجلــب   يف   ُ ْاهللــك   َوقــوع   ُ َ َ  

ــسمت ُأق ــو  ْ ــك  ل َأن ــصـره  يف   ّ ِع ـــة   ِ ــب  بآي ِّاحل ــذي   ُ ــك   َّذل   ال   ْل
ِخلــت مــا ْخدرهـــا  يف  ُاحلــسناء  َ َهيـــت : ُلـــه  ْقالــت وال  ِبــه   ِ ْلــك َ َ  
ــــم   ْومل ْتعظ ِّ َ ـــسـوةٌ  ُ َن ـــسنـه  ِ ُح َقلـن  ْإذ   َُ ْ ْملـك  بـل  ًبـرشا ذا مـا : ُ َ َ  
ـــت  ْإن ْقطع َ ِّ ـــدي  ُ ــساء  أي ــه  ٍن ْفكـم   ُل َقطـع  ٍفــؤاد  َ ُالنــاس  َّ ْلــك  ّ َ  

ٍّلـصب  ُطـوبى َ َبتقبيلـــك    َّهــــم   الكــرى ِخيــال يف  ِ ــــلك    أو    ِ ْقب َ َّ  
ًجذريا، ًعدوال ّالقرآين ّالثابت عن يعدل ّالنّص هذا يف ّوالشاعر ّ 

 ًنسقا ليبدع ّاخلاصة، وجتربته مشاعره وفق ّالقرآنية ّالصورة تنسيق دفيعي
 يبلغ اجلديد النّسق وهذا ّاخلاص، شعوره عن ًصادقا ًتعبريا ّيعرب ًجديدا

ّالشعري االنزياح فيه  ّالصورة، بعكس يكتفي ال ّفالشاعر ًعظيام، ًمبلغا ّ
 إىل ذهبي بل الفرع، = ّالسالم عليه ويوسف األصل، = املحبوب أي
ًتاما ًتغييبا سنلمح املحبوب حضور ففي ذلك، من أبعد  عليه ليوسف ّ

                                            
ّزاد املسافر وغرة حميا األدب السافر) ١( ّبآية احلب ( ّالبيت السابع يف رواية زاد املسافر .  ١٠١: ّّ

ّ، ولعلها األصح، ينظر )ّذل لك ( ، ويف رواية أدباء مالقة )ّالذي دللك   .٣٣٨: أدباء مالقة: ّ
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 من ُحيدثه بام ّالتشبيه، من النّوع هذا ّإن«: القول املمكن ومن ّالسالم،
 بني ما جتديد إىل ورائه من ّالشاعر يرمي انزياح هو ّإنام العادة، عن خروج
ّ. املتلقي ذبجت تعد فلم َداخلها، قد البىل يكون صور من يديه  ّأن واحلق
 ما ّأهم ّأن عىل. اجلذب هذا من ًشيئا ُحيدث أن املقلوب ّالتشبيه شأن من
 يف املثال أو األصل ّكأنه صار به ّاملشبه ّأن ّادعاء هو املقلوب ّالتشبيه يف

 وجه ّأن خلده يف ّيظل املتلقي ولكن. ّالطرفني بني اجلامع ّالشبه وجه
 ...املبالغة تكون ههنا ومن. به ّاملشبه يف منه آصلو أظهر ّاملشبه يف ّالشبه

  )١(».االنزياح وفعل االنزياح ّثم من ويكون
 االلتفات أسلوب توظيف يف ّالشاعر براعة األبيات هذه يف ّيتضح كام

 مع تفاعله ويثري انتباهه، وجيذب املتلقي يمتع ٍنحو عىل ،)ّالضامئر تنويع(
 إذا الكالم ّألن« ّعدة حماسن ُله ّاألسلويب حاالنزيا من ّالرضب فهذا ّالنّص،
ِنقل ً وإيقاظا ّالسامع، لنشاط تطرية أحسن ذلك كان أسلوب إىل أسلوب من ُ

 )٢(».بفوائد ُمواقعه ّختتص وقد واحد، أسلوب عىل إجرائه من إليه لإلصغاء
ًمتغزال ّاألندليس سهل ابن ويقول  ُيدعى إشبيلية من وسيم بغالم ّ

  :- اخلفيف       من - موسى
ــار ّإن ـــاء َن ــد يف ِاحلي ـــى ِّخ ـــة   موس ٌجن ــر  َّ ُتثم ِ ـــى ُ ِحــني ّكــل ُاملن ِ )٣(  

ـــدر ُب ــم  َ ـــه  ٍّت ـــائم ُل ــت  ُمت ُبرء  َوهي   ْكان ْ   جنـوين  َأصـل  ِاجلنون،  ُ
ــب ــشعر َكت ُال ــه ِّ ـــوذً ســـينا ِفي ْفع َّ ــني ُت   َ ــسـن َبياس َح ــسني  َذاك  ُ ِال ّ  

                                            
ّاالنزياح يف الرتاث النقدي والبالغي ) ١( ّ ّ ّ :١٥١  . 
اف) ١( ّ  .  ١٢٠ – ١ج : الكش
 . ٣٨٠ -٣٧٩: ّديوان ابن سهل اإلرسائييل) ٢(

٤  م-جتليات قصة يوسف
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ــذلوين،   ٌأنـاس موسـى ِّحب عن هنـاين ْكم ــإن  ع ـــدا  ْف ـــي  ب   عذرون
ــــروه ــــع  ومل  ُأكب ْتقط َّ َ ــــف  ُ ًبمـــدى،   ٌّأك ـــل ُ ْقلــوهبم ب ُ ـــون  ُ   ِبجف

ّالداليل االنزياح اعتامد يف هنا ّالشاعر يبدع   :اآليت النّحو عىل ّ
ّالداليل االنزياح  العالقة وجه ّ

ّالصديق يوسف=  موسى الغالم  واجلامل ُاحلسن ّ
اعرا ّ  باملحبوب واالفتتان العشق العزيز امرأة=              لش

 العذر/ العذل املدينة نسوة = إشبيلية سكان
ّ=             القلوب  ّالتقطيع أثر األكف
ُفعل ُاملدى=              اجلفون ْ  ّالتقطيع ِ

 من ّالسالم عليه ويوسف موسى الغالم بني باملقابلة يكتفي ال ونراه
 قد املدينة نسوة كانت فإذا رتبة، أعىل معشوقه جيعل ّإنام والفتنة ُحلسنا هةج

ّالصديق، يوسف حلسن ًإكبارا ّأيدهين فقطعن املفاجأة ّشغلتهن  جفون ّفإن ّ
 وهذا البرش، قلوب ّوقطعت بسحرها ُاملدى مقام قامت موسى املحبوب
َتطلب املعنى يف ّالتجديد  أي أكثر؛ رةّالصو عمر يف ّيمد أن ّالشاعر من ّ
 موسى الغالم ّبأن ّاملتلقي يقتنع ّحتى للمحبوب) ّاليوسفي احلسن (صورة
ّ ّتقطع أن يستحق  جوانب يستكمل أن ّالشاعر حاول لذا ألجله، القلوب ُ
  :ييل كام ّيتجىل بديع، نحو عىل اللوحة

  .حني ّكل يف احلياء نور يذكيها التي املالح اخلدود محرة -
 .وصفه يف ّالشعراء أبدع لذا ّالعشاق، مقتل تصيب ُحسنه فتنة -
ّيشع احلسن نور -  .متامه ليلة البدر اكتامل مجاله اكتمل وجه من ُ
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 :- البسيط من - صامدح بن املعتصم ًمادحا ّاحلداد بن اهللا عبد أبو ويقول
ٍعمـل ويف ٍقـول يف َاملحاسن حوى َ  

 
َفمثل  ِمهنئه  ِ ِ َ   )١( َهنـؤوا ما  ُاألمالك  َ

ــــة  ـــسـليامن  ٌجالل َل ـــتمح   ُ ٌومل َ َُ  
 

ٍليوســف  ـــوم  ُ ــسوان   َي ِللن ُمتكــأ  ِّ َّ ُ  
 فلم واألفعال، األقوال حماسن حاز الذي بممدوحه يشيد ّالشاعر ونجد 

 بعض وصف عىل ّالشاعر ّويعرج أوتيه، بام املعتصم هنأ كام ّالطوائف ملوك هينأ
 املمدوح ُحسن عن يكنّي هونرا باهليبة، املقرتن ُاحلسن عند فيقف ، املحاسن هذه

ُسحر أودى عندما ّالشهري، النّسوان يوم يف ّالسالم عليه يوسف بصورة  مجال ِ
ًحظا أعظم املمدوح ّلكن النّسوة، بأصابع يوسف  ّالسالم، عليه يوسف من ّ
 ال ُوحده ّاليوسفي اجلامل إذن. ًمعا سليامن وهيبة يوسف ُحسن يمتلك فاملمدوح
ّالسلطانية، املدائح إطار يف يكفي  اجلامل حرضة يف فاهليبة باهليبة، يقرتن أن ّبد فال ّ
 .مدائحهم يف العرب شعراء عليها حرص التي ّالصفات أبرز من

 ّاليوسفي باحلسن النّسوة افتتان حادثة استيحاء يف قيل ما مجيل ومن   
ًسكينا يصف حبيش بن بكر أليب ٌقول  : - الوافر من – عليها يكتب ّمما ّ

ْوقلب   ســناها  ْواملـح  هبجتـي  ّتأمـل   )٢( شباها  ْواحـذر  شفريت ِّ

ُصنعت  العزيز  والمـرأة ِ   ؟ فتاهــا  ُحيملنـي  َاآلن  ُألست   ًقـدما ُ
ْوسل   دهاهــا  مـا  عيـاين  من  دهاها   ٍمـرص  ِلنـسـاء  ًأيـديا  يب  َ

 ُوكمل صنعها، ُأتقن ٍسكني لسان عىل ّيتحدث عندما ّالشاعر يبدع
ًمفاخرة ودالهلا، ُبحسنها تتيه فرشعت حاملها، مجال  ًرشفا يزيدها ما ّبأن ُ

                                            
ّديوان ابن احلداد األندليس) ١( ّ :١١٥ -١١٢. 
 .رفهط ّحد : يشء ّكل شباة. ٣٦٨: شعر أيب بكر بن حبيش) ١(
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ّالسكني (ّأن وأصالة ِصنعت قد) ّ ّلتحقق ًخصيصا ِالقدم منذ ُ  امرأة مآرب ُ
ًمنكرا ُيك َومن العزيز، §    M : ّالسؤال جواب عن فليبحث فضلها ُ

¬         «       ª       ©          ̈ L )١(     
 اعتامد خالل من ّاألسلويب االنزياح اعتامد يف ّالشاعر إبداع ظونلح

 رسيعة اجلمل - لذلك نتيجة - فجاءت ،)ّالضامئر تنويع (االلتفات أسلوب
 :اآليت النّحو عىل األمر ّويتضح ّالرشيقة، ّالسكني بحركة توحي متساوية

ْتأمل   هبجتي                         ّ

ْاملح                                                        سناها                           ِ

ْقلب    شفريت                        ِّ

    شباها                       ْاحذر 
 ُويقصد ،)يوسف صواحب (عبارة ّاألديب تراثنا يف شاعت وقد   

 املرأة، إلغواء ًرمزا بارةالع هذه وغدت املدينة، ونسوة العزيز امرأة هبا
 أن بعد له، ومراودهتا بيوسف افتتاهنا العزيز المرأة أقررن املدينة فنسوة
ِهبرن  ّاألندلسيون ّالشعراء وأفاد اخلرب، ّأيدهين ّوصدقت ّاليوسفي، ُباحلسن ُ
 – ّالقريواين ّاحلرصي قول نحو من) يوسف صواحب (عبارة ّرمزية من
 :- البسيط من

  ُّالتقـى من ُيكون ما دنىأ َاملرء أرى
 

ًخلوا َّعف إذا  ًغنـى مـن ِ   )٢(وغـواين ِ

                                               
 .٥٠: يوسف) ٢(
ّأبو احلسن احلرصي القريواين) ١( ّ  :٣٧٩. 
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ٍيوسف  ُصواحب  فرابتني  ُعرفت ُ  
 

ــديام  ــن  ًق ــت  ولك ِزل ــدمان   ّ   ِالق
 

ّالشعري االنزياح ويبلغ  َعبارة ّالشاعر توظيف يف ًواسعا مدى ّ
 يوسف إىل ينسب مل الكريم القرآن ّأن املعلوم فمن ، )يوسف صواحب(

ُصوره ّوإنام عداوة، وال للنّساء صحبة ّالسالم عليه  العفيف الفتى ّأنه عىل ّ
 إذن. إليه واملسارعة ّالسجن ّبمحبة النّسوة كيد من النّجاة اختار الذي

 ليفيد ،)يوسف صواحب ( عبارة فيستوحي ّالثقايف خمزونه من يفيد ّالشاعر
 :ّكاآليت ّيتشكل  ّداليل بعد من العبارة هذه حتمله ّمما

 .والفتنة اإلغواء                        يوسف صواحب
 .ّوالتقوى ّالعفة                                         يوسف

 صواحب (وبني بينه عقدها التي املشاكلة يف ّالشاعر إبداع ويكمن
 عنه أعرضت واالستقامة ّالعفة طريق عرف ّملا ّفالشاعر ،)يوسف

 .يوسف صواحب
 باعرتاف أمرها ينتهي يوسف مع العزيز امرأة ّقصة ّأن وفاملعر ومن

َلتوقع ِاحليل ّدبرت ّوبأهنا بخطيئتها، العزيز امرأة  وقد هواها، حبال يف يوسف ُ
M Î: العزيز امرأة مقولة ُاشتهرت  Í Ì Ë Ê
Ð ÏL )ّالشعراء ومن ًوحديثا، ًقديام ّالشعراء ألسنة عىل ودارت )١ 

 يف يقول عامرة، بن حييى ّالشاعر ّالقرآنية العبارة هذه توظيف يف أبدعوا الذين
 :- البسيط من  – الغزل غرض

  )٢(صنعوا ما ّكل يف اهلوى ِألهل أرثي    َوأعـشق ال أهـوى ْأن ِقبـل مـن ُكنت قد

                                            
 .٥١: يوسف) ١(
 .١٧٣ - ١ج : خريدة القرص وجريدة العرص) ٢(



 

 -٥٦-

ُأعـذرهم  َفاليـوم ُ ُوأرمحهـم   ِفيـه  ِ ُشــرع  ّكلنـا  سـواء  ِفيه  ُنحن  إذ   ُ َ َ  
ْفدع َ َعتابك  َ َ ِبالعتــب    ٌعاشـــق   َّفقلــام   ِبـه  َعلقـت  ٍيــمر يف  ِ ُينتفــع   َ ِ  
ٌعاشق ّإين ُّاحلق َحصحص قد ٌكلف ِ ِ ِلسلطان  َوالعاشقون   َ ُتبـع  اهلــوى  ُ َ َ  

ّ حصحص (عبارة ّإن ّالتحول معنى ّالقرآين سياقها يف حتمل) احلق ّ 
ّوالتبدل،  ّاحلجة سفيو امتلك ّفلام ّغيها يف ممعنة كانت العزيز فامرأة ّ
ّالتحول معنى ّالقرآين ّالسياق من يستوحي ّوالشاعر. بذنبها ّأقرت والربهان ّ 

 يف العاشقني يعذل كان يعشق أن قبل ّفالشاعر ّالقرآنية، العبارة أفادته الذي
 . يعذرهم بات فقد عشق أن بعد ّأما أفعاهلم،

 ّالبالغي اإلعجاز من يفيد)  حصحص (كلمة ينتقي عندما ّوالشاعر
ّ فحصحص الكريم، القرآن يف  من مأخوذة وهي وبرز، ظهر« أي احلق

ّ بيان: وتعني احلصحصة،  البطء معنى حتمل الكلمة وهذه كتامنه، بعد احلق
ّوالتأخر ، ظهور يف ّ ّ  ميش مشى إذا:  فالن حصحص:  ُيقال ّأنه ذلك احلق
هوض ُركبتيه َأثبت إذا البعري حصحص وكذلك ّاملقيد،  وال )١(»ّبالثقل للنّ
 أمر وهو ًأيضا، ّوالثقل بالبطء يوحي للكلمة ّاملوسيقي اإليقاع ّأن خيفى

ِوضعت الذي ّالقرآين ّوالسياق يتناسب كام الكلمة ومعنى يتناسب  إذن فيه، ُ
 العزيز امرأة لسان عىل املوحية اللفظة هذه اعتامد ّالقرآين البيان أرسار من
 استيحائه يف ّالشاعر أبدع قدو. بيسري ليس زمن بعد بذنبها اعرتفت التي

ّالشعورية، وحالته تتفق فهي نفسها، اللفظة  دعوى ًمنكرا كان ّفالشاعر ّ
. اهلوى غامر خاض أن بعد إال ّترصفاهتم جدوى يدرك ومل العاشقني،
ّالتحول فمعنى ّالشعرية ّالتجربة إليه تومئ الذي ّ ًحتوال ليس ّللشاعر ّ ًآنيا، ّ  ّإنام ّ

                                            
 .  ٢٠٦ – ٢٠٥: ٣ج: ينظر لسان العرب) ١(
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ٌتغري      ًزمنا استغرق العزيز امرأة موقف ّتغري ّأن كام به، بأس ال ًازمن يستغرق ّ
 .بيسري ليس

ّ حصحص (عبارة توظيف اخلطيب بن ّالدين لسان أجاد وقد ) احلق
 :-اخلفيف من – يقول إذ مبدع، نحو عىل

ــري يب  َســار   اعــرتايض يــشكو لألم
 

ٌيوسف،  ُوالشهود ُ ْجنـسه  ُأبنـاء  ّ ِ ِ)١(  

ــال  ــا: يل ق ــول  م ــا  ُقلــت: ُتق ًجميب ُ  
 

ْنخــف مل  ــن  َ ــه ْم ِنكال ِ ــسه  أو  َ ْحلب ِْ ِ  
ُخونـد يا ُّاحلق َحصحص  ْفـدعني َْ َ  

 
ــا  ُراودت  أن ــفا  ْ ًيوس ــن  ُ ــسه  ع ْنف ِ  

 
 املعروف فمن للنّظر، الفت ٍنحو عىل ّالقرآنية ّالقصة من يفيد هنا ّالشاعر

 يف نونيكو عندما ّالقرآين بالقصص االحتجاج« إىل يلجؤون ّالشعراء ّأن
 يف وروده ُويكثر املصائب، من ّوالتسلية ّالتخفيف أو النّفس، عن دفاع معرض
ّالشعرية األغراض بعض  ّأما  )٢(»واالعتذار ِوالعتاب ّوالشكوى ّوالرثاء ّكالزهد ّ
 باخلصوم، ّوالتعريض ّالسخرية ميدان يف ّالقرآنية ّبالقصة االحتجاج إىل اللجوء
 :اآليت النّحو عىل ّدينال لسان ُطرقه طريف باب فهو

 :خمتلفني بمستويني تظهر ّالسالم عليه يوسف ّشخصية ّإن
 العالقة ووجه ّالسالم، عليه يوسف = اخلصم يوسف:  ّاألول املستوى -

 ّالسالم عليه يوسف ّقصة يف ّفالشاهد متنافر، ٍنحو عىل لكن) ّالشاهد   وجود(

                                            
ّالسيد: اخلوند . ٧٢٩ -٢ج : ّديوان لسان الدين بن اخلطيب) ٢( ّ. 
عر األندليس ) ١( ّ ّالقصص القرآين يف الش ّ :٢٨٠. 
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 ّالشعري ّالنّص يف ّأما ،)أهلها من ٌشاهد َشهد   (عندما يوسف براءة أثبت
ًدالليا ًبعدا محل ّفالشاهد ًسلبيا ّ   ).ِجنسه ُأبناء ّالشهود: (ّالشاعر قول يف ّجتىل ّ
 ووجه ّالسالم، عليه يوسف =  املظلوم الشاعر: الثاين املستوى -
 أو ّبالسجن يوسف ّتوعدت العزيز فامرأة ،) باحلبس العقاب (العالقة
M   J: املدينة نسوة ومسمع مرأى ىلع قالت حني األليم العذاب   I

W             V           U     T  S  R  Q  P  O   NM  L   KL  )١( 
 وكذلك املعصية، يف الوقوع عىل ّوفضله ّالسجن يوسف اختار وقد
 .ّالسجن يف وإيداعه به التنكيل من ّهياب غري ّأنه ّيدعي الربيء ّالشاعر

  :اآليت وفق العزيز امرأة ّصيةشخ توظيف إىل ّالشاعر يعمد كام
َاملتهم ّالشاعر  االعرتاف ( العالقة ووجه ّالتائبة، العزيز امرأة = ّ

 يف ًطوعا، كان باخلطيئة العزيز امرأة فإقرار متنافر، ٍنحو عىل لكن ) ّبالذنب
 .احلاكم ّسلبية بسبب ًكرها باخلطيئة ّالشاعر إقرار كان حني

  : ّالسالم عليه يوسف حيلة -٣
 من اثنتني بحيلتني قام قد ّالسالم عليه يوسف ّأن ّالقرآين البيان يذكر   

 أن أراد ًرشيفا؛ كان االحتيال وراء من ُوهدفه بأحد، ّالرضر يلحق أن دون
 يمتارون ّمرة ّأول إخوته ُجاءه فعندما األوىل احليلة ّأما  ُوأرسته، ُشمله ّيلم

 أبيهم من بأخيهم يأتوا أن منهم وطلب برحاهلم، ّفجهزهم ّالطعام،
ًجمددا يعودون ّلعلهم رحاهلم يف بضاعتهم جعل ّثم) نيبنيام( ّ  مرص، إىل ُ

                                            
 .  ٣٢: يوسف) ٢(



 

 -٥٩-
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ّردت بضاعتنا هذه : (يوسف إخوة عبارة شاعت وقد     ْغدت بل ، )إلينا ُ
ّالشعرية، جتارهبم يف ّالشعراء منه يفيد ٍمثل مرضب  هذه وظيفت مجيل ومن ّ
 :- الكامل من – مدحه يف تقصريه عن ملمدوحه ًمعتذرا اجلنّان ابن قول العبارة

  )٢(ُدعـواه  ِبه  ْماتت  ما ِّاحلـب يف   ٍصــادق  َمقالــة ّمنـي  َوإليكها

مجـا  َفكـان  هبا ُاجلنـان َنطق َ ًمرت ِلبعض  ُاللسـان ُعنه   ُ   ُأمــاله مـا  ِ
َاملــرتجم  ُتلفـــي  َّولقلـام ــصـر   إال   ًغالبــا  ُ ُيق ـــي  ُِّ ــذي  ف ُأداه  ال َّ  

ْقرصت إن َ ِلطـــول  إال  ُتقــصريهـا   فـام ِّسـيدها ِّحق عن َّ ُمـــداه  ِ َ  
ْفاقبـل َهديتهــا  َ ٌحتيـــة  َفتلـك  َّ َمحدك  َسـار قد   ّ َركبها  ُ ُوحـداه  ْ َ  
َتـضوع ما َثنـاؤك لوال   ُمـسـراه ّالربـا ّســر وال  ًأرجـا   ُنـرشها  ّ

                                            
 . ٦٥ – ٦٤ – ٦٣ -٦٢: يوسف ) ١(
ّديوان ابن اجلنان األندليس) ٢( ّ :١٧٠ – ١٦٩ . 



 

 -٦٠-

ُتلكم ْبـضاعتكم ِ ُ ُّتــرد  ُ َ ُإلـيكم  ُ َهيـدى  َقد  ُواليشء   ُ   ُمـواله  إىل  ُ

ّردت بضاعتنا هذه (ّالقرآنية العبارة من اإلفادة يف ّالشاعر يبدع ُ 
 إىل هبا ينزاح بل ّالسياسة أو ّالتجارة ميدان يف يستوحيها ال لكنّه ،)إلينا

 وأفعاله املمدوح فضائل فهي البضاعة ّأما طريف، ٍنحو عىل املدح ميدان
 عن ًمعتذرا ممدوحه إىل أهداها ّثم ّشعرية، ًدررا ّالشاعر صاغها العظيمة
 ّأدى ّوقلام عليه، ُيمىل ما يرتجم الذي املرتجم كحال حاله ّألن ّالتقصري،
 . تقصري دون من واجبه املرتجم
 صواع جعل فعندما ّالسالم عليه يوسف هبا قام التي الثانية احليلة ّأما

 ّالرجوع وبني بينه وحيول مرص، يف لديه ليستبقيه بنيامني أخيه رحل يف امللك
 دفعت التي ّالرشيفة الغاية من ّالشعراء بعض أفاد وقد إخوته، سائر مع

 بعد ّالصغري أخاه إليه ّيضم أن أراد ّأنه يف ّوتتمثل احليلة، هذه إىل يوسف
M Ð  Ò Ñ : ذلك عن ًخمربا تعاىل يقول غياب، طول
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 بني ّواملحبة ّاألخوة أوارص تعميق ّبأمهية خالله من يشيدون ًمنربا احلادثة
 هبم أحاط أن بعد األندلسيني ّاحلكام بني ّوالسيام ّاألندليس، ّالشعب أفراد
 ّاملريس وهبون ابن يقول ذلك ويف. باملعصم ّالسوار إحاطة اإلفرنج خطر
 الوقوف يف بالئه بحسن ًومشيدا تاشفني، بن يوسف املسلمبن  أمري ًمادحا

                                            
 . ٦٩: يوسف ) ١(
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 ّالروم هجامت من ّاألندلسية ّالديار محاية أجل من ّعباد بن املعتمد جانب إىل
 :- الوافر من -

  ُســـالم  ْقالـت  َخطوهبــا  ُّأظـن
 

ْيعبس  ْفلم    )١( ُابتـسام  َمنك  هلا  ِ

ِالطعان  إىل َفثار  ٍصـدق ُحليـف ِّ ِ  
 

ــور  ــه   ُتث ُوالذمـــام  ُاحلفيظــة  ِب ّ  
ٍمحيــر  يف  نمـى  َونمتـك  َ ْ   ٌخلــم  َ

 
ُالتحــام  فيهـا  ٌوشـائج  َوتلك  ِ  

ُفيوسف  ٌيوسف  ُ   ُمنـه َأنـت  إذ  ُ
 

ُنظـــام بكــام وهــي ال ، َكيــامن  ِ  
َهنجــت  ِلــسيله  ْ ِ ــواىف  ًهنجـــا   َِ   ف

 
ِآذيــــه ويف  ُعــــرام  ّالطــــامي  ّ ُ  

ِالكفـر  ُكثيـب  ِبه  َفهيل    هـيال  ُ
 

ـــل  ـــة ُّوك ــيهم  ٍرقيق ـــام ف ُرك ُ  
 يوسف بني ْربطت التي ّاملثالية ّاألخوة عالقة من يفيد ّالشاعر إذن 

 الوحدة ّأمهية إىل لإلشارة العالقة هذه ويستوحي بنيامني، وأخيه
 ّاألخوة عالقة عىل ّالشاعر أثنى لذا ّاألندليس، تمعاملج أفراد بني ّوالتعاضد
 عن ّللذود ّعباد بن واملعتمد تاشفني بن يوسف بني مجعت التي ّواملودة
 وبنيامني يوسف ّالنّبي بني ّاألخوة عالقة كانت وإذا األندلس، حياض
 بن فيوسف ّالرجلني؛ بني تربط ّقوية قربى وشائج ّفإن النّسب، أساسها
 وبني خلم إىل نسبه ينتهي ّعباد بن واملعتمد محري، إىل نسبه يينته تاشفني
 .ّومودة نسب ُصالت القبيلتني
 الثالثة؛ برضوبه ِاحليل مستوى ّأن ّالسابقة األمثلة سياق من ّيتضح   

 ًصدى القى قد ،)يوسف حيلة - العزيز امرأة حيلة - يوسف إخوة حيلة(
                                            

 .٩٠: ّشعراء أندلسيون) ١(
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 ًبرهانا اإلخوة حيلة يف الوعظ شعراء وجد ًفمثال ّاألندليس، ّالشعر يف ًواسعا
 فالنّفس البرش، من احلذر رضورة أي احلياة يف مذهبهم ّصحة عىل ًصادقا
 ّضالتهم وجدوا فقد الغزل شعراء ّأما. واخلداع الغدر عىل مفطورة ّالبرشية

 فتنة فكرة عىل ّوالتأكيد ّباملذكر، الغزل عند ّوالسيام العزيز، امرأة حيلة يف
 فيمكن ّالسالم عليه يوسف بحيلة ّيتعلق وفيام. البرش غوائهوإ املحبوب
ً فاعال َ ًحضورا كان ّأنه إال ًقليال كان حضورها ّأن من ّبالرغم: القول

ًومؤثرا،  الذي النّبيل اهلدف عند ّالشعراء وقوف ّإن املثال سبيل فعىل ّ
 تّمعنويا لرفع ًسبيال كان جواره إىل أخيه ّلضم يوسف حيلة منه انطلقت

 شمس وآذنت ينفرط، األندلس عقد فيه بدأ الذي الوقت يف األندلسيني
 . ّاألندلسية احلضارة ربوع عن بالغروب العروبة



 

 -٦٣-

 
 
 

   الرمز مستوى -: ثالثاً
 

 نالت ّالقرآنية املفردات هذه يعقوب، يوسف، ذئب يوسف، قميص   
ًحظا  ّرمزية، ًأبعادا ّالقرآين سياقها من اكتسبت فقد ّالرمز، فضاء يف ًواسعا ّ

 القدر، عظيمة أشياء ّالرموز من القرآن ويف«: قيل ًوقديام. ّنمطية ٍودالالت
ُّتشع ّمما األندلس شعراء أفاد فكيف )١(».اخلطر جليلة ِ  املفردات هذه به ُ
ّالشعرية جتارهبم إثراء سبيل يف ّمكثفة ّرمزية إحياءات من الثالث ّ . 
  : القميص -١

ّالصديق ليوسف كان  العالمة، قميص« أقمصة؛ ثالثة ّالسالم عليه ّ
 حسد دليل العالمة فقميص البشارة؛ وقميص ّالشهادة، وقميص
 ُبينه َمجع البشارة وقميص ّالدعوة، من بريء ّالشهادة وقميص اإلخوة،

ْمن َوبني   )٢(»َهيوى َ
 من الذئب براءة رمز فهو العالمة قميص ّأما ًرمزا، غدا قميص ّوكل

 ّالشهادة قميص إىل التفتوا ما بقدر ًكثريا، ّالشعراء إليه يلتفت ومل يوسف، دم
 ّللرسور ًرمزا كان الذي البشارة وقميص املظلوم، لرباءة ًرمزا كان الذي

                                            
 . ٦٢: ّنقد النثر) ١(
ّزهر الكامم يف قصة يوسف عليه السالم: ينظر) ٢( ّ :٥١  . 
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 َقمييص األندلسيني ّالشعراء توظيف مع نقف أن ويمكن. ّالسقيم وشفاء
 ّالسالم يهعل يوسف براءة أثبت الذي ّالشهادة قميص ّأما والبشارة، ّالشهادة

ُرمته التي ّالتهمة من ْ  إحياء من فيه ملا ّالشعراء استهوى فقد العزيز امرأة هبا َ
ّالزقاق ابن هو فها ًمعا، آن يف العاشق هيام ّوشدة املحبوب، ّبعفة  يستعري ّ

 ّالشاعر ّلكن ّيتعشقه، غالم عن للحديث ُدبر من املقدود القميص صورة
 جتربته يناسب ٍنحو عىل ّالصورة، فضاء يف ّويتوسع املعنى، عمر يف ُّيمد

ّالشعرية،  :- الكامل من - يقول ّ
ُّأغـــن  أيب  ُوغــري  بــأيب ٌمهفهــف   َ َ ْ ِ َخلف ما ُمهضوم   ُ ُمخيصه الوشاح ُ)١(  

ـــؤاد  َلــبس ـــه  َالف ُومزقت ْ ــه  َّ ُجفون َكيوسف فأتى   ُ َّقـد  َحني ُ ُقميـصـه  ُ ُ  

 قد املحبوب أحلاظ سهام ّلكن ،ِفؤاده يف َاملحبوب أسكن قد ّفالشاعر
 فؤاده، يف ّالشاعر ّخبأها التي املحبوب صورة فصارت ، ّالشاعر قلب ّمزقت
َّقد حني يوسفَ بصورة شبيهة ُقميصه ُ ًمتهام املحبوب بدا حينها. ُ ّ  حقيقة يف وهو ُ
 بوصفه ّالقرآين املعنى إىل ينظر هنا ّالشاعر إذن. يوسف َبراءة بريء األمر
ّللتجدد، ًالقاب ًجوهرا  جديدة ّبحلة بعثه ويعيد ّالقرآين، املعنى حتوير إىل فيعمد ّ
ّالشعري، غرضه تناسب   ّالنّص جتربة تثري جديدة حياة ّالقرآين املعنى حييا وبذا ّ

ّالشعري، ٌحترك للنّفوس« ّأن املعلوم فمن. املتلقي عند الكشف متعة وتزيد ّ ّ 
 يكن مل ما اليشء يف هلا ِّخيل إذا َسالنّف ّألن املستغربة، للمحاكيات ٌشديد
 يف تعهده مل ّمما هلا ِّخيل ما استغراب من ْوجدت مثله يف معجب ٍأمر من ًمعهودا
 )٢(».قبل ُأبرصه يكن مل ما لرؤية املستطرف ُجيده ما اليشء

                                            
ّديوان ابن الزقاق البلنيس) ١( ّ  .ّ الضامر البطن:اخلميص . ١٩٦: ّ
 .٩٦: منهاج البلغاء) ٢(
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 :- ّالرجز جمزوء من - آخر سياق يف ّالزقاق ابن ويقول
ـــــافر ـــــن  ٍوس ـــــر   ع ِقم َ َ  

 
ٍمبتــــــسـم  ِ ِدرر   عـــــــن   ُ َ ُ)١(  

ِللحـــــور  الح لــــو  ـــــد  ُ   وق
 

ـــــل  ــــسـام  َّس َح ـــــور  ُ ِاحل َ َ  
َّلقــــــد  ُ ًشغفــــــا    ُمنــــــه   َ َ  

 
ــــصـه  ُقمي ـــــن   ُ ـــــر   م ِدب ُ ُ  

ُاحلور ّأن فلو ًمعا، ّوعفته املحبوب فتنة إىل يرمز القميص فهنا   ِاحلسان ُ
ِلسحرن ّالشاعر حمبوب رأين  لكنّه فسه،ن عن ُولراودنه ّاألخاذ، بجامله ُ

 .ّالسالم عليه يوسف اعتصم كام سيعتصم
ًملغزا اجلنّان ابن قول ّالشهادة قميص يف األندلسيني أقوال بدائع ومن ُ 

 :- ّالطويل من - بطيخة يف
  ّمتخـضوا  قـد  هلــا  ٍبأبنـاء  ُوحبىل

 
  )٢(ولـدوها مـا بعـد مـن بأحشائها 

  ًمعـصفرا  ًبردا َّالطلق غداةَ كسوها 
 

ــىل  ــق  ع ـــا  ٍيق ــدوها  أزراره   عق
ُحـسنها  َتكــامل  قـد  َرأوها  ّوملا  ُ  

 
ــدر  ــا  َوأب ـــع  منه ــسدوها  ٌطال   َح

َبالربق واجتلوا ِالبدر َقميص ُّفقدوا  َ ِ  
 

  فقــدوها   مــا  بعـــد  مــن  َّأهلتهــا 
  وجـدوها  إذ َاحلـسناء أعدموا وال   ِّمتهـا َبــدر أنـصفوا ما أنصفوا ولو 

 البطيخ ثمرة عن للحديث القميص ّقد ثةحاد يستعري هنا ّفالشاعر
 القميص ّأن ونلحظ أكلها، إىل فبادروا إليها، النّاظرين فتنت التي

َاستعري املقدود  إشارة يف يوسف، ّقصة خالف عىل) البطيخ ثمرة (ألنثى ُ
                                            

ّديوان ابن الزقاق البلنيس) ١( ّ ّ :٢٩٣. 
ّديوان ابن اجلنان األندليس ) ٢(  .األبيض شديد البياض: اليقق. ١٦٥: ّ
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 إىل معجبوها فسارع ُبحسنها، العيون سحرت قد األنثى هذه ّأن إىل
ّ اقتنائها،  املتلقي، محاسة يثري اخلصبة ّالصور من طالنّم هذا ّأن واحلق
 إىل ليصل بأحاسيسه فيها ّوالتغلغل ّالصورة، يف خياله إعامل إىل ويدفعه
 .املنشود املعنى

 فضاء يف ّالشاعر ّوتوسع باألنثى، البطيخ ثمرة تشبيه عند ًقليال ونقف
 امعّالس توهم ّختييلية طاقة محل قد هاهنا املجاز ّأن فنالحظ ّالصورة، هذه

 يقتيض ّالصورة طريف بني االنزياح« من ّالرضب وهذا يكن، مل وإن ّباليشء
 هي حيث من... ًمجاال، وتزيدها ّالصورة، تغني أن شأهنا من ّجمازية مسافة
 ّاجلاملية للخربة ًتبعا عامله يف االنطالق ّحرية املتلقي خليال يفسح ِشعر واقع
 مجهور ّفإن األغلب وعىل. حفظهو وقراءته، ّالشعر، سامع من اكتسبها التي

 ّوصحة املألوف، عىل اخلروج يف ّالشاعر جرأة بني ما ًتوازنا ُينشد ّالشعر
ّالشعرية ُصوره عنارص بني تقريبه ّ.«)١(  

 ّقد ّقصة ًمستعريا املريي سفر ابن ّالشاعر قول ًأيضا أقواهلم بديع ومن
ِّاملد حادثة ليصفَ القميص  ما يف أبدع« وقد ّإشبيلية، بوادي واجلزر َ
 :- الكامل من - )٢(»اخرتع
ُالنسيم َّشق ِقميـصه  َجيـب  ِعليـه ّ ِشطيه من َفانساب   ِ ُ ثـارهُيطلـب ّ َ )٣(  

ــضاحكت ُورق ْوت ــامم ُ ــا احل   ِبأيكه
 

ــزءا  ًه م  ُ َ ــض ــن  َّف ــاء  َم ُإزاره  ِاحلي َ  
                                             

ّمجاليات اللفظة بني السياق ونظرية النظم ) ١( ّ ّّ :٥١ -٥٠  . 
 . ١٤٧: حتفة القادم) ٢(
 .١٤٧: املصدر نفسه) ٣(
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ّالشعري ّالنّص هذا يف اإلبداع مكامن عن بحثنا وإذا  ّتتلخص نجدها ّ
 الذي املتلقي يف ّالتأثري مناط هي ّاجلدة وهذه االستعارة، يف غراباإل يف

ظر، وتدقيق الفكر إعامل إىل حيتاج ّالشعرية ّالصورة لرتتسم النّ ّخميلته يف ّ  كام ُ
 .الكشف بمتعة يشعر عندها ّالشاعر، أرادها

ّبد ال االستعارة يف الغموض ّبأمهية القول« إذن   ّيتعلق أن من له ُ
 إنشاء من الغالب يف ينتج الغموض ّبأن ذلك بسبب؛ نزياحاال بمفهوم
 ومن. قبل من أحد إليه يفطن مل إنشاء األشياء بني جديدة عالقات ّالشاعر
 ال ّالنّص أمام ُوغربة دهشة األمر بادئ املتلقي يف ُحيدث أن الغموض شأن
 تسويغ ىلإ املتلقي فيه يسعى ّتأوييل لعمل ختضعا أن اخلبري املتلقي عند تلبثان
ّ. ًرويدا ًرويدا الغموض ينتفي وهكذا. دهشته  عمله يف املتلقي ّأن واحلق
ّالتأوييل  املفاجأة ترافقها متعة وهي. الكشف متعة عىل حيصل أن ّبد ال هذا ّ

    )١(».ًثمينا الكشفُ كان ّكلام
 أعيتها أن بعد زليخا صرب بنفاد ارتبطت القميص ّقد حادثة ّأن وبام

 املقدود القميص يف وجد من ّالشعراء من ّفإن إليها، يوسف بجذ يف احليلة
ًدالليا ًبعدا  ذلك يف أقواهلم طريف ومن العاشق، صرب تاليش فكرة ّيؤكد ّ
ًمبينا الكاتب حسني بن ّعيل أيب قول  ًمستعريا العشق، ميدان يف صربه نفاد ّ

  :-ّالرسيع من  - للهوى املقدود القميص
ــادن ـــد  ٍوش َّق ــيص  ُ ـــوى  ُقم ـــه يف   اهل ِحب ِّ ــا  ُ ــه م ــذهب  يل  ُعن ُم َ)٢(  
ُالــصـدغ  ّكأنمـــا ِخـــده  عــىل  ّ ــــة   ِّ ـــسـها   ٌياقوت   ُعقــــرب   ُتلب

                                            
ّياح يف الرتاث النقدي والبالغي االنز) ١( ّ ّ ّ :١٣٨ . 
 .٨٩ -١ج: خريدة القرص وجريدة العرص) ٢(

٥  م-جتليات قصة يوسف
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 وظلمه، ّالزمان غدر ًشاكيا رشف ابن قول ًأيضا أقواهلم طريف ومن
ًمستعريا ًومشبها ّللدنيا، املقدود القميص ُ ّ ُتعرض ّفالدنيا العزيز، بامرأة نفسه ُ ُ 

 أثواهبا ُّفكل فيها، ُله َّحظ ال ّأنه ًمدركا جدوى، دون وراءها ُيلهث وهو نهع
َّقدت قد ُدبر من ُ  :- البسيط من - ُ
ُطلبتـه  مـا  ُّكـل  كـذا يل ما ٌعـرس  ُْ ِ َ  

 
ِّبحـب ُأخـذت وقد  ِاملطلـب العـرس؟ ُ ِِ َ َ!)١(  

ُأجــاذب  مــايل  ِ ًموليــة  ُّالــدنيا  ذي  ُ ِّ  
 

ُّفكل  َّقد  عليها ٍثوب  ُ ِدبـر مـن  ُ ُ   !؟ ُ
 ًبعدا أخذ) دبر من القميص ّقد (ّأن املثال هذا خالل من ونلحظ 

ًفكريا  بمفاتنها، وولعهم ّالدنيا عىل النّاس هتالك عىل ّيدل فنراه ًجديدا، ّ
 . ًأحدا تريض ال عنهم ّمولية وهي

 وقد املعتمد، يمدح امللح ابن قول األندلسيني أقوال مجيل ومن  
 التي ّاألندلسية ّالطبيعة وصف إطار يف ، ّللجو ملقدودا القميص استعار
 :- الكامل  من - وانتصاراته أفراحه املعتمد تشارك رشعت
َسكن َاشتياقك  َ   ّعـام بـدا  عـدا ما  ُ

 
َأرويت  ِ َ ِمخَت ْأم َ َّاخلطوب الوردا َ ُ ُ ُ)٢(  

َيطف مل  َوجدك  ُ ٌشعلة  َهي  ّإنام  ُ ُ  
 

ِكالــسيف  ُجــرده  ّ َ َأغمــداو ُاملقــام   َّ َ  
ُيركض  ُوالليل  ًعائدا  ُ ِطرفه  من  ِ ِ ِْ  

 
ِالربد  ِذيل  َمرفوع  ْ َمقبوض  ُ   ِّالردا  َ

َّفكلــام  ِالقمــيص  ُحمــرور  ُّواجلـــو  ــه   ُ ــاس   ُمألت ـــاح   ُأنف ــددا ّالري َّتق َ  
ُوالروض ِبالنـسيم  ُيبعـث   ّ   ّكـأنام  ّ

 
ُيرضب ُأهداه  َالصطباحك ِ   ِموعـدا ِ

                                             
 .٥٤: ّديوان ابن رشف القريواين) ١(
 .١٤٧: شعراء أندلسيون) ٢(
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ُسكران ِالنعـيم  ِمــاء  مـن  َ   َّفكلـام  َّ
 

ُغنـــاه  ُطائـــره  َّ َوأطـــرب   ُ   َّرددا  َ
 يف القميص ّقد حادثة يستوحي األبيات هذه يف ّالشاعر ّأن نلحظ 

 بإنجازات ِالفرحة ّاألندلسية ّللطبيعة ّالكيل املشهد ّجزئيات إحدى رصد
 بديعة، بصورة أيتي ّالشاعر ّأن نجد ّاجلزئية هذه يف النّظر ّدققنا وإذا. املعتمد
 بذلك ّوكأهنا واألخرى، الفينة بني احلرارة هذه ِّتلطف ّوالرياح ّحار ّفاجلو
 ًمرارا القميص ّقد ِفعل ّيكرر أن ّالشاعر من استدعى ّمما حرارته، قميص ُّتقد
 . ّالقرآين البيان يف ورد ما خالف عىل

َّقد مّالسال عليه يوسف قميص ّإن: اآلن األبرز ّالسؤال ويغدو     من ُ
ٍدبر  يف ُقبل من ًمقدودا ًقميصا نجد أن يمكن فهل ّوعفته، براءته عىل ًدليال ُ

 ؟ ّاألندليس ّالشعر ميدان
 - ابنه رثاء يف ّالقريواين ّاحلرصي ّالشاعر قول يف تكمن اإلجابة ّلعل

 :-ّاملجتث من
ـــــه  عينـــــي  َنـــــور يــــا ُفقدت ُ  

 
ـــــــؤاد   ويف  ـــــــه   ِالف ُوجدت ُ)١(  

ــــصطربي    ُقمــــيص  ـــــن  ُم ـــــل   م ٍقب ــــــك   ُ ــــــه    َعلي ُقددت ُ َ  

 ّوالسلوان ّالصرب تاليش معنى محل قد هاهنا ُقبل من القميص ّقد ّإن
 صورة وهي هبا، طاقة له يكن ومل ّالشاعر، هبا ُمني التي الفاجعة هول عند
ّ من ّاجلاهلية العرب وعادة تتفق فهي استلهامها، ّالشاعر أتقن  اجليوب شق
 .  َاجللل املصيبة حلول عند دوداخل ولطم

                                            
ّأبو احلسن احلرصي القريواين) ١( ّ :٢٨٦ -٢٨٤. 
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ّالشقراطييس اهللا عبد ّالشاعر قول يف اإلجابة نجد كام  مدائحه إحدى يف  ّ
 :- البسيط من – املعارك ميدان يف ّوسلم عليه اهللا صىل ّالنّبي ببالء ًمشيدا ّالنّبوية
ــد  ْإن َّق ــر  ُ ــر  اهللاِ  ِّويل  ُظه ــن دب ٍم ُ َّقد  ْقد   ُ ِمن قبـل  اهللاِ  ِّعدو  ُقلب  ُ ُ ُ)١(  

 برباءة نطق الذي ّالصدق شاهد لسان عىل تعاىل قوله يستلهم ّالشاعر ّإن
M    z:   ًقائال ّالسالم عليه يوسف     y      x          w   v     

  �          ~      }     |      {L )يف للقميص ًذكرا ُنجد ال لكنّنا  )٢ 
ّالشعري، البيت ّالشعري، وغرضه يتناسب بام املعنى حتوير يعتمد ّفالشاعر ّ  فهو ّ

 من ّالقد # ُقبل من ّالقد حالتني، بني ّالتقابل معنى ّالقرآين ّالنّص من يستوحي
ُدبر،  العجم، وجيش العرب جيش بني القائمة ّالتناقض حالة عن حديثه إطار يف ُ

َّقد العرب فجيش  من َّدُفق العجم جيش ّأما به، ّالعدو غدر عن كناية ُدبر، من ُ
ُقبل،  اعتامد املناسب من وبدا. بساحته ّحلت التي ّالساحقة اهلزيمة عن كناية ُ

 شائعتان كلمتان والقلب ّفالظهر ُقبل، من القلب ّقد # ُدبر من الظهر ّقد ّالشاعر
 .احلروب توصيف إطار يف

 طول بعد بالفرح إحيائه من ّالشعراء أفاد فقد البشارة قميص ّوأما 
ح، ّ  إىل احلياة ّورد ّالسقيم، شفاء يف قيمته ومن ّالصرب، طول بعد جوالفر الرت
ّالرمادي يقول العليل،  :-الكامل من - ّ
ْفقــدت ًيوســفا دمــوعي َ ِيف حــسنه ُ ِ ُفغدوت   ُ ِبـشدة  ًيعقوبـا  َ ِوجـده  َّ ِ َ)٣(  

                                            
 . ٢٣١: ١٨ج : هناية األرب) ١(
 .٢٦: يوسف) ٢(
ّشعر الرمادي) ٣( ّ :٦٦. 
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ُوعميت ُمسحت ّحتى   ُالبكـا مـن ُلقيـت قـد ّممـا َ ِبـربده ِاجلفـون عـىل ْ ِ ُ  
 جتربته يناسب ما إىل منه وينطلق ّالقرآين املعنى إىل تنديس هنا ّفالشاعر

ّالشعرية، ّ واجلامل احلسن يف غاية املحبوب كان ّفلام ّ  ّوملا يوسف، اسم استحق
ّ ًعظيام املحبوب فقدان عىل ّالشاعر حزن كان  ُعومل بل يعقوب، اسم استحق

 .املحبوب رآثا ببعض حظي ّحتى البكاء من البرص فاقد ًحزينا فغدا معاملته،
 الغزل، ميدان إىل القميص هذا ّبرمزية َعدل من ّالشعراء ومن
ّ فالعاشق  ًشوقا، املكلوم فؤاده به يشفي حمبوبه آثار من ًشيئا يلتمس بأن أحق

ّبد وال«: قوله احلاممة طوق يف ّوأقره حزم ابن به آمن ّفمام ِّللمحب ُ ِحرم إذا ُ ُ 
 ّللرجا، ًوشغال للنّفس، ًملتعلال ذلك يف ّوإن جيد، بام القنوع من الوصل
َّيرس أن القنوع ومن... ّالراحة، وبعض للمنى، ًوجتديدا َ  ويرىض ُاإلنسان ُ
ِحمبوبه، ِآالت ِببعض  ما إال ِفيه ُيكن مل ْوإن ًحسنا، ًملوقعا ِالنّفس من ُله ّوإن ِ
َ َقميص َّشم حني ًبصريا يعقوب ارتداد من علينا، تعاىل اهللاُ ّقص  يوسف
 : -ّالرسيع من - أقول َذلك ويف. ّالسالم عليهام
ُمنعـت  ّملا ِ َالقــرب  ُ ـــصف  ومل  هجـــري  يف  َّولـــج   ّسـيدي  مـن  ُ ِين ِ ُ  

ُصــــرت ْ ـــصـاري   ِ َبإب ــــه   ِ ُأثواب ُمــسـه قــد  مــا َبعــض أو   َ ــي  َّ   أكتف
ــذاك ـــوب  َك ـــي  ُيعق ــدى  ُّنب ـــفه إذ   ُاهل ُش ّ ــزن  َ ُاحل ــىل  ُ ــف  ع   ِيوس
ــصا  َّشـــم ــده مــن  َجـــاء  ًقمي ِعن ــان   ِ ــا  َوك ــه  ًمكفوف ــفي  ُفمن   )١ (»ُش

                                            
 . ١٣٠ -١٢٩:   احلاممة يف اإللفة واألالفطوق) ١(



 

 -٧٢-

 شفاء وجد فيعقوب ّالسالم، عليه يعقوب ّبالنّبي يقتدي هنا ّفالشاعر
ّاملتيم ّالشاعر رشع لذا البشارة، قميص يف يوسف عىل املحزونة نفسه ّيقلب ُ ُ 
ّيعلل املحبوبة آثار بني برصه         .                        هبا نفسه ُ

ّالبطليويس ِّالسيد ابن يقول مشابه سياق ويف    َ  عليه ورد ًكتابا يصف َ
ُيبرشه هجره، طال ٍحمبوب من  :- البسيط من - بينهام الوصال بعودة فيه ِّ

ُفداء نفيس ًمنـى  َّكـل َحـاز ٍكتاب ِ ُالرسول َجاء   ُ ِعنـد حمبـوب من ِبه ّ ِ)١(  

ًمبـرشا ِّ َالــسخط َذاك َّأن ُ ُوبـدلت   ًرضــا َعـاد ُّ ِّ ٍبعـد  ْمـن  ُمنـه  ُ   ِبتقريـب  ُ
ُظللت ٍوجــد مـن ِأطويه ِ ُوأنـرشه َ ُ ــاد   ُ ــه  َوك ِيبلي ـــي  ُ ـــي تقبيل   وتقليب
ــة  ْكــم ٍقبل ــه يف  يل  ُ ِعنوان ْعــذبت  ُ ْوبــردت   ُ َ ِّبــالتلظي  َّ   ِتعــذيب   َّحــر  ّ
ُكأنه َيوسف ُقميص   َخلـدي عـن َاحلزن ّجىل َحني ّ   ِيعقـوب أجفـان يف ُ
ِموعـوده مـن ِفيـه ما َكان لو   ِمكـذوب ِغـري ٍبوعد َفكيف شفى   ًكـذبا َ

 بجامع البشارة بقميص حمبوبه من ُوصله الذي الكتاب ّيشبه ّفالشاعر
 قد الكتاب ّأن إىل فيشري أكثر املعنى عمر ّالشاعر ويطيل ّالعلة، من ّالشفاء
 املحبوب ُوعد كان لو فكيفَ ًزائفا، حيويه ما كان لو ّحتى ُاملدنفة نفسه شفى
ًحقا بالوصال له ّ. 

 غياث ابن قول البشارة قميص يف األندلسيني أقوال طريف ومن   
ّالرشييش  :-الكامل   من  - ّ

                                            
ّلسيد البطليويسشعر ابن ا) ١( ِقميص يوسف يف أجفان يعقوب: (وقوله. ٥٦: ِّ َ ٍشطر بيت ) ُ ُ

 : ّللمتنبي يف مدح كافور 
ِامعه              قميص يوسف يف أجفان يعقوبـي مسـٍؤال فـَّل سـّأن كـك َ ُ ُ ِ 

 .٢٩٥ -١ج: ّوالبيت يف رشح ديوان املتنبي
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ــذرف  ٍيشء  ِّألي ُاجلفــون هــذي ُت ِاألحبـــة َدار َّولعلهـــا   ِ ُتعــرف  ّ ِ)١(  
ُتعرفهـا َأين من ْعميت وقد ِ ُأقميصـه   ًأسـى َ ُيوسـف عليهـا ألقى  َ   !؟ ُ

 طريق عن نفسه مع ّداخيل ٍحوار إجراء يف يبدع هنا ّفالشاعر
 قد فعيونه باملحبوبة، ّالشاعر ّتعلق مدى ُيظهر الذي االستنكاري االستفهام
 ديار إىل العيون هذه اهتدت كيف يستنكر لذا فراقها، عىل ًأسفا عميت
ًمستغربا فيسأل. ّاألحبة  بفعل يعقوب رصأب كام جديد من أبرصت أتراها: ُ
 ! القميص؟ معجزة

  :ييل كام يوسف ّقصة من أفاد ّالشاعر إذن
ّالداليل االنزياح  العالقة وجه ّ

 ّاألحبة وفقدان الغربة يوسف = ّاألحبة دار
اعر ّ  والوجد احلزن يعقوب= الش

 واالستبشار الفرح دليل يوسف قميص = ّاألحبة آثار

 ميدان يف وسفي قميص لفكرة اءّالشعر استيحاء ّأن سبق ّمما يبدو   
ًفكريا ًبعدا حيمل بات الغزل  اللقاء َأمل ُحتيي املحبوب آثار ّأن ُمفاده ًجديدا ّ

 . الوجد وعليل ُالبعد غليل من ّالشفاء بقرب وتوحي
 ميدان يف) البشارة قميص (ّرمزية استلهم من ّالشعراء من ونجد   

 صنيع يف نجد ما نحو من كتب،ال نفائس استهداء يف ّوالسيام ّاإلخوانيات،
ّالبكري  ُمكاتبات، سامل بن ّالربيع أيب اخلطيب وبني ُبينه ْكانت« إذ ّاإلشبييل، َْ

                                            
 .١٨٢: حتفة القادم) ٢(
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 نسب (ّالبالذري كتاب استدعاء يف ومراجعة خماطبة الكتاب إليه ّووجه
 .بأبيات ّالربيع أبو ُفجاوبه ،)األرشاف
  :ّالبكري أبيات ومن

ْابعــث َ ــا   َّإيل   ِ ًصــحيفة  ِيــعّالرب  أب ــد   َ ــا َراق ْق ُمنظره ــا َوطـــاب ََ   ثناه
ــام ــصخ   مه ْت ــديثها   ُأســامعنا   ُِ ُفنفوســــنا   َِحل ـــصبو  ُ   ُرؤياهـــا  إىل   ت

ْأضحت ُحتدث َ ِّ َ ٍأناس عن ُ ُأصبحوا ُ ــا   َ ًرمم ــذكرك   ِ َي ُ ــردى  ُِّ ــا  َّال   َمثواه
ْأظفر ِ ْ ِبعلـق  منهـا  يــدي  َ ْ ِ ٍمـضنة  ِ َِّ ِكيمـني   َ ْأظفــرت موســى َ َ ِ   َبعــصاها ُ
َّالنبــي  أتـى  ِكالقميص أو ًمبـرشا َّ ّ ــي  ِعــني عــن َفــأزاح   ُ ِّالنب   )١(َعامهــا  َّ

ُحياول ِيقنع ْأن األبيات هذه يف ّالشاعر ُ  بحاجته ّالربيع أبا صديقه ُ
ُفوجده ،)األرشاف نسب (كتاب إىل ّاملاسة  بل ّالسمع، طيب يشفيه لن ُ
ظر، ّلذة  وقميص موسى عصا ُيستعري لذا. سمع ْمنك ٍراء َفليس النّ

َّملحة حاجة الكتاب إىل ُفحاجته يوسف؛  عصاه، إىل موسى كحاجة ُ
 بقميص يعقوب كرسور ًعظيام، ًرسورا سيكون الكتاب برؤية ُورسوره
ّالشعري االنزياح نرصد أن ويمكن. برصه له َّرد الذي البشارة  كالم يف ّ
 :اآليت وفق ّالشاعر

 ّالشاعر = يعقوب
 )األرشاف نسب (كتاب = البشارة قميص

 )األرشاف نسب (لكتاب ّاإلجيايب األثر = البشارة لقميص ّاإلجيايب األثر

                                            
 .واألبيات من البحر الكامل. ١٥٢ - ١٥١: حتفة القادم) ١(
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َفوجه  :- الكامل من - منها بأبيات ُوأجابه بالكتاب، ّالربيع أبو إليه ّ
ِالـنفس إىل ُأهدي ُاملـشـوق َّ ــرضةَ  َوأعـــاد   ُمناهـا َ َن ــسـه  ُ ِأن ِ ــا  ُ   )١(وثناه

ٌطرس ْ ِحداتـه ُبعـض  ُواملجـد أتى ِ ِ   األشــباها  ِفاقــت  َنظـــائر  حيــوي   ُ
ــدك مل َيع ُ ـــق  َ ُالتوفي ــيام  ّ ـــه  ف ُرمت َ ْوافقـت  ْبل   ُ َ ٌرميــة  َبـك  َ َ   َمرماهـا َ

ُخذه َأحببـت  كـام  ُ ْ َعلـق  َ ْ ٍمـضنة   ِ َِّ ُحــسب   َ ُحــسنه  األمــاين  َْ   وكفاهــا  ُُ
 املدائح ميدان يف) البشارة قميص( ّرمزية من أفاد َمن ّالشعراء ومن   
 بن ّحممد قول نحو من ّالرشيفة، ّالنّبوية باآلثار اإلشادة عند ّوالسيام ّالنّبوية،
ّالسبتي الفرج   :-الطويل من - ّاملقدسة ّالنّبوية النّعال مدح يف ّ
  )٢(َّبـذا  ُأنفاسـها  املسـك  َنسيم  ُّتبذ   ٍروضـة  َمخائل  ْيستنشق  َاألنف  ِذر

ٍمرسـل   ِألكـرم   ًنعال   ِبه   ُذكرت َ ُبراه   ُ ِرسـله  يف  ُأعــاله  الذي  َ   ّفـذا  ُ
ُذرور ُ ْتسل  ْفإن َفاق  َاملسك  ثراها  َ َ ِالفتيق ِاملسك من أذكى عن   َ   َفذاً شذا َ
ْمتنــت  ُذكــاء َمثلها  ِجلدةً أو َمدحها  َتعي   َســحاءةً  َتكــون  أن  ّ   ُحتذى  ِ
ـــ  ذوو ِّحب ــذوا  ِهُ ّالت ّالتذا  ِقد  ُأبـوه  ٍيعقوب ابن  بثوب   كــام  برؤيتهــا  ِ ِ  

 – ّالرشيفة ّالنّبوية بالنّعال ًمشيدا آخر مقام يف يقول ُمشابه ٍنحو وعىل
 : -الكامل من

ـــأى   ْأن  ُّوحيـق  ْبــأت  بالبـسها   ٌنعـل ــه  َتب ـــِه   ِب ــه  ِجلالل ِوخالل ِ)٣(  
                                            

 .١٥٢: املصدر نفسه) ٢(

 –قطعة صغرية من الورق تؤخذ من القرطاس : َّالسحاءة. ٢٣١ – ٣ج : ّأزهار الرياض) ١(
مس تتمنى أن تكون تلك السحاءة التي حتوي مدح النب. حتفظ : تعي ّ َّأي أن الش ّ َ ّي ّ

 .الكريم، أو أن تكون قطعة من اجللد مثلها
 .٢٤٣ – ٣ج : املصدر نفسه) ٢(
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ْحوت فلقد ْمشتً رجال َ   ِأرســاله   مــن   اهللا  عنــد  ـــمختار   الــ ّبالصفوة َ
ُفالثمـه ْ ِبلبالـه  صـدى  من   ُيروى   ّباللثم   ٍامـرئ  َلثــم  هلـا  ًمتثــاال   ِ ْ َ  
ْمـن  َآثــار  رأى   ٍمـشتـاق  َّفلرب ــشتاقه   َ ُي ــشفته    ُ ُف ْ َ ِأوجـــاله   مــن   َ ِ  

ْمن  بثوب  َعاد  َيعقوب  ترى ما أو ِعينيـه   سـنى  َهيوى   َ ِزوالـه   َبعـد   َ ِ  
ل  موالي يف  َوهواي ُ ِّاملـروي عىل  ٍـقوب   يعـ َّحب ُيفض ِأحوالـه  مـن  َ ِ  
ٌفمحمد ْملك من ُمعتقي َهـو  ّ ِوشــامله   ِيمينــه   َطــوع   ُكنــت  ٍك   ِْرش  ِ ِ ِ  

 شعراء هنج عىل يسري ّالشاعر ّأن َاملثالني هذين خالل من ويتضح
 ّوالرسور، بالبهجة رائيها تغمر املصطفى احلبيب آثار ّنأ فريى الغزل،
 ّالرشيفة ّالنّبوية النّعال أثر ّأن جيد ّإنه بل وجده، ولوعة شوقه، ّغلة وتشفي

. يعقوب أجفان يف يوسف قميص أثر من أعظم هبا ّاملتيم الثمها نفس يف
 ٍراق؛     ٍّقرآين ٍّحس عن فيه يصدر عميق ّفلسفي معنى إىل ّالشاعر ّيتجه وهنا

ّاملحمدي فاهلوى ٌمقدس ًهوى ُ  اجلسد، من ّالروح مرسى يرسي أن جيب َّ
ًحممدا ّالنّبي ألن  أن جيب لذا الكفر، وجحيم اجلهل ضالل من ّالبرشية ُمنقذ ّ
ّاملحمدي ّاحلب يربو ّالدنيوي ّاحلب عىل ّ  ّحب بني ما ّفشتان البرش، بني ّ
 يف غصونه وتورق بذوره تنمو ّآين ٍّحب وبني َالعرض، يوم صاحبه ينجي
 . األرض ّظل

 اإلطار من البشارة قميص ّبرمزية َعدل من ّالشعراء من ونجد
َاملدنف رسور - العاشق فرح ( ّاخلاص  ّالضمري ّيمثل ّعام إطار إىل ) ُ
 يف نجد ما نحو من ،)ّاألندليس ّالشعب فرح (ّاألندلسية ّلألمة ّاجلمعي

ِشفي وقد ُاملستنرص احلكم ًاُمهنّئ ّالقرطبي هذيل ابن قول ٍعلة من ُ ْأملت ّ  - به ّ
  :-الكامل من
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ــا ًفرجـــة ي ِاملتكــشف  ِللحـــادث  َُ ِّ َ َ ُالزمـان ويـشتفي هبـا ُيضيقً ويدا   ُ ّ)١(  

ُالـرسور  َّعم ُّفكـل  ّ ِبــربدة  ٍيعقــوب  ِحــال يف   ُحاهلـا  ٍنفـس  ُ ِيوســف  ُ ُ  
ْيعـادل ملً شخـصا َكـان لو ُحـسـنه ُ َُ ُحــسن   ْ ــع  ُْ ــره   ّالربي ِبزه ِ ــألف   َ ِاملت ِّ َ ُ  
ِلبـاب  مـن  ِاخلالئـف  َبن يا ٍأميـة  ُ َّ ـــسـتقل   ُ ِّوامل ِ َ ــــزه   ُ ِبع ـــي   ِِّ َواملكتف ُ  

َعوفيت ِ َونعمت األذى ِّكل من ُ ْ ِ ــسن   ْمن َ ٍح ْ ــك  ُ َورصف ُ ْ ــف مل ٌوادع  َ ِيعن ْ َ  
ًليادال ًبعدا ُحيمل َبات) البشارة قميص (ّأن األبيات هذه يف نلحظ  ًجديدا ّ

ُاكتسبه الذي ُالبعد من ّوأعم أشمل َيع أراد حني ّفالشاعر ّالقرآين، سياقه يف َ  به َِّربُ
 من أصدق ًموقفا جيد مل املمدوح بسالمة األندلس أرجاء ّعم الذي الفرح عن

 .والفرح ُالبرشى له ّزفت التي) يوسف بردة (ـب يعقوب رسور موقف
 البشارة قميص هبا ارتبط التي اتّاجلزئي بعض عند الوقوف ويمكن

 بقميص ُيقرن يشء ّأول ّولعل األندلس، شعراء منها أفاد كيف لننظر
 بيوسف، اللقاء أمل يعقوب نفس يف َأحيت التي) يوسفَ ريح  (البشارة
M Â: : العري فصلت ّملا لبنيه قال ّالسالم عليه فيعقوب  Á

È Ç Æ ÅÄ  ÃL )إىل  ّالشعراء من  أملح ّوممن )٢ 
 البسيط من – املعتمد بن اهللا لعبيد مدحيه يف ّاملريس وهبون ُابن) يوسف ريح(

-: 
ْفاستقبلت َ َاإلسالم بـدر ُقبلة َ ًعـال ِ ِغري حمـسوب ًنجام ُالبدر ُله ُيميس   ُ َ)٣(  

ٍقــذف  ٍغايــة يف ِوصــفه مــن ُّفبـت ُوالطبع   َ ُينجدين  َّ ُوالفكر  ُ   يب يرسي  ِ
                                            

 .  ١٠٢ – ١٠١: ّشعر حييى بن هذيل القرطبي) ١(
 .٩٤: يوسف) ١(
 .٧١ -٧٠: ّشعراء أندلسيون) ٢(
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ٌواجــد ّكـأنني ِعــرف مـن ِ ْرست ِالقمــيص َريـح   ِهســؤدد َ َ   ِيعقــوب ِنفـس يف َ
ًعرفا، ّللسؤدد جعل ّأنه يف ّالشاعر إبداع ويكمن  نشوة شبه ّثم َ

 يف رست التي الفرح بنشوة النّفوس، يف َالعرف هذا يبعثها التي االرتياح
 . يوسف قميص ّشم ّملا يعقوب نفس

 بصورة) ددّالسؤ َعرف (ّاملجرد املعنى جتسيد إىل يعمد إذن ّفالشاعر
 إيصال عىل قدرة أبلغ ّالصورة تكون ّحتى) القميص ريح( ملموسة ّحسية
 .ّالسامع ذهن يف وتوكيده املعنى

  :ّالذئب -٢
 إن ما لكن واالحتيال، الغدر إىل ّالعريب شعرنا يف ّالذئب يرمز ما ًكثريا

 ّالداللة فيها ّتتغري رامزة صورة يغدو حتى يوسف، ّبقصة الذئب ُيقرن
 لطيف إحياء إىل ّالبرشية النّفس منه تنفر مزعج إحياء من ّالذئب جتاه ّفسيةالنّ

 من القتل هتمة به ألصقت الذي املخلوق هبذا ّوالرأفة ّبالشفقة فيه نشعر
 يعقوب أسباط زعم يف يوسفَ َأكل الذي ّالذئب غدا لقد يدري، ال حيث
َرمي من ّلكل يوسف، ذئب : ُفيقال للرباءة، ًرمزا ُاقرتفه بذنب ُ  وهو ُغريه، َ
ِبرئ«: املثل يف قيل ّحتى براء، منه ِالذئب َبراءة َ  وقد  )١(».يعقوب ابن دم من ّ

ّالرمزية هذه األندلس شعراء ّرسخ  - ّالفازازي زيد أبو يقول أشعارهم، يف ّ
 :- الكامل من

َيوسـف  ِذئـب  براءةَ  أبدى ُنطقـه  ُ ــا   ُ ــد م ـــراء  َبع ــان  ِإب ـــان  ِالبي   )٢(ُبي

ُالـذئب َذاك َكان لو ٍيوسـف  َآكـل ّ ــــــرده يف   ُ ِب ـــــسلم  مل  ُِ ِت   ُاألردان   َ
                                            

ّنرصة الثائر عىل املثل السائر) ١(  .٤٢٤ -٤٢٣ : ١ج: ّرشح مقامات احلريري: وينظر. ٦١: ّ
 .  ٧٥: ّد الفازازيآثار أيب زي) ٢(



 

 -٧٩-

 أن ّالشاعر أراد إذا ّوالسيام ّالذئب، ّرمزية إىل ّالشعراء بعض نظر وقد
ّيربئ  نحو من يوسف، بذئب نفسه يصف عندها حبيبه أو ممدوحه أمام ساحته ُ
 :-ّالرسيع من  - وبهحمب ًمستعطفا بدر بن إسامعيل بكر أيب ّالشاعر قول

ــف ــرى  َكي ــوقي  ت ــذيبي  ش ــا   وتع ــة ي ــسن يف  ًغاي ِاحل ــب  ُ ِوالطي ِّ)١(  

ـــذي  َّإن ـــال  ال ـــيل  َق ـــدا   َّع ــك   ِالع ــام ٌإف ــل  ك ــىل  َقي ِالــذيب  ع ّ  
ــا ــف ي َيوس ــسن  ُ ِاحل ــا  ُ ُتكـــشف   ًرمحــة  أم ـــي  ِ َّرض  ّعن ـــوب   ُ ِأي   ؟ ّ

 :ييل كام ّاليلّالد االنزياح إىل أبياته يف ّالشاعر يعمد
اعر ّ  .يوسف ذئب=                                    فالش

 .        احلزن ّأيوب= 
اعر أعداء ّ  .يعقوب أسباط=                           الش

 .احلسن يوسف=                                 املحبوب
ّمادي ( البشارة قميص=      )ّمعنوي ( املحبوب رمحة ّ(  

 :يعقوب -٣
 ّمثل كام املرير، ّوالشقاء األليم، للحزن ًرمزا يعقوب ّمثل لقد   
 ّالشعراء أفاد فكيف. ّاإلهلية بالعدالة العميق بإيامنه اجلميل ّوالصرب احلكمة

  ؟.يعقوب اسم ّرمزية من ّاألندلسيون
 ّاألول، املقام يف) احلزن يعقوب (ّرمزية ّاألندلسيون ّالشعراء استوحى

 املحورين، هذين يف القول بسط ويمكن. ّالثاين املقام يف )ّالصرب عقوبي( و
 :أشعارهم يف) يعقوب (رمز استيحاء يف ّالشعراء أساليب لندرك

                                            
 .٢٣ -٢ج :  ّيتيمة الدهر) ٣(

 احلزين
 الربيء



 

 -٨٠-

  :احلزن يعقوب -أ
 ّالدفني، احلزن عن ّللتعبري ّاألول ّالرمز ّالسالم عليه يعقوب اسم ّمثل

ها ٌسنّة املفقود زالعزي عىل البكاء ّأن إىل األندلس شعراء أشار وقد  يعقوب سنّ
 ابن قول نحو من يوسف، فؤاده لثمرة فداء عينيه وهب عندما ّالسالم عليه
 :- ّالرمل جمزوء - ّالرثاء يف اجلنّان

َســلب َالفـــكر    َ ٌّملـــم     ِ ِباخلطـب   َجـاء   ُ ْ   )١( األليــم   َ

ــوما    ِللمــوت    َّخـــط ـــد   ْفلنقــف   ًرس   ّالرســـوم    َعن
ــسحو ـــع    َّلن َالدم ـــحا  ّ ًس ــن   َّ ـــوم     م ـــوم      ٍغي   للغي

ًفـــؤادا   ُيــشفي    ُفالبـــكا ــــدوع     ذا   ُ ٍص ــــوم    ُ   ُوكل
ـــه ُسن ًقــدما    ُيعقـــوب    َّ ـــم   احلـــزن   ألخــي   ِ   الكظي

ْتنوعت وقد     احلزن، يعقوب رمز استلهام يف ّالشعراء أساليب ّ
 رثاء عند يعقوب اسم يف ّضالتهم ّالشعراء وجد ّاألول املقام ويف

 ًراثيا القريواين احلرصي ّالشاعر قول مثل من أكبادهم، فلذة أوالدهم،
  :- اخلفيف من - ولده
َبكيتــك متــى واألعــادي   جفـوين   َمـلء   َعليـك  أبكي  أنا    )٢( يبكــوا ُ

ــأين ـــوب ّوك ـــا  ُيعق ًبث ـــزنا  ّ ــإىل   ًوح ــل  اهللاِ  ف ـــواه َمث ــكوأ  ُشك   ش
ُيئــسـت  ّأنــي  َغـري ــفا  رأى  ُب   ويعقــو  ُمنـه  ْ ًيوس ــاه  ُ ُوعقب ــك  ُ ُمل ْ ُ  
ُشـــاقه  ْأن  َبعــد ِالـشوق تـذكو ُولوعـة يبكي َوهو   ًعامــا َثامنــني   َ ّ  

                                            
ّديوان ابن اجلنان األندليس) ١( ّ :١٥٧. 
ّأبو احلسن احلرصي القريواين) ١( ّ :٣٥٣ -٣٥٢. 



 

 -٨١-

 ّأما ولده عليه اهللا ّرد قد فيعقوب يعقوب، من ًحاال أسوأ ّفالشاعر
 .عودة غري إىل ُولده غادره فقد ّالشاعر

 :- ّالرسيع من - ولده ًراثيا بدر بن إسامعيل يقول مشابه سياق ويف
ــد   ٍيوســف عــىل َيعقـوب  ُحـــزن مـا ــن  ُّأش ـــزين م ــىل ح   )١(ِأمحــد ع

ــستوي   فهــل  ٌملحـــود،  ُأمحــد ـــــر  مل َوذاك   ن ْيقب ِيلحـــــد  ومل  َُ َ   ؟ ُ
ــان ــوه،  وك ـــل ُيرج ــذا   أرجتـــي  وه ــد   ه تـه  وق ْ ــض ُغم ُ ـــد   ّ    ؟ ِبالي

 يوازن مقارنة ليعقد ّالسالم، عليه يوسفَ ّقصة من يفيد هنا ّوالشاعر
 البدء ومنذ يوسف، ولده عىل يعقوب وحزن أمحد، ولده عىل حزنه بني فيها
 حني يف ّطياته، بني القرب ّضمه قد فأمحد احلزن، ميدان يف لنفسه ّبالسبق ُّيقر
 قد ّوالشاعر به، هللا ُيفجعه ومل يوسف، ولده برؤية عينيه ّكحل يعقوب ّأن

 ّأن حني يف بيديه، ابنه دفن أن بعد ًرسابا وغدت لديه، األمل مشاعر ذوت
. كربه ُغيم وانقشع صربه، فأثمر إليه، ابنه عودة أمل عىل عاش يعقوب
 .   ًمتشاهبا ّالرجلني حزن يكون أن إذن فهيهات
 :- الطويل من - ولده ًراثيا اخلصال أيب ابن يقول مماثل سياق ويف
ُسأصــرب ِســوابق  عــن  إال  ِ ــربة  َ ٍع   )٢(ُيغـرى ِبترصيفها جفنيً أبدا أرى   َ

ُمفــزع ومــا َ ْتقـرا  ِبـه ِالقلـوب حـزازات ُّوكل   ُالبكــا إىل إال ِاملحــزون َ ُ  
ٍعـربة يف َاليـوم تعذلوين فال   ُأسـوةٌ َبيوسـف ٍيعقـوب وجد ويف   ُتـذرى َ
َّقـرةً للعـني َكـان قـد  ًفتــى ُّوكل ُلؤهاســيم   ُ ًحــرا َ َّ ْملئــت  كــام  َ َ ِ ــرا  ُ ّق ُ  

                                            
ّاحللة السرياء) ٢(  .٢٥٥ – ١ج: ّ
 . ٦٤٧: رسائل ابن أيب اخلصال) ١(



 

 -٨٢-

 أبعاده أحد من ليفيد يعقوب رمز يستحرض ّالشاعر ّأن ونلحظ
ّالداللية،  جيد مل ّالنّبي فيعقوب ، )ُمباح سلوك الفقيد الولد عىل البكاء ( أي ّ
 مالذ فال ناظريه، عن الغائب يوسف ولده عىل َالعربات ذرف يف ًحرجا

ُأنه عىل يعقوب إىل ّالشاعر ينظر لذا ،البكاء من أشفى للمحزون  قدوة ّ
 يعقوب رمز استيحاء ّأمهية وتكمن. بولده ُمفجوع  ّكل هبا يأتيس صاحلة
ُأنه يف ّالشاعر لدى  حياة يف حارضة ّاجتامعية ُمشكلة خالله من ُيعالج ّ

 فقد. وسفاهة ٌعيب ّالرجل بكاء ّبأن القائلة النّظرة ّإهنا ّاجلاهلية، منذ العرب
 .الئميه عىل به ُّيرد ًشافيا ًعذرا) يعقوب بكاء (يف ّالشاعر جدو

 من ّحكامهم رثاء يف) احلزن يعقوب (رمز ّالشعراء استوحى كام
 -  يوسف ّاحلجاج أيب ّالسلطان رثاء يف اخلطيب بن ّالدين لسان قول مثل
 :-  ّالرسيع من

بــــر وال  ٌعيـــن فــال  َغبـــت َ ٌخم ـــار وال   َ   )١( ُبمرقــو   َمنــك  ٌانتظ

ــا ٌيوســـف ي ــت  ُ ــا  َأن ٌيوســـف لن ـــا   ُ ــــزن  يف  ُّوكلن ــــوب  ِاحل   ُيعق

ّالداليل، االنزياح اعتامد يف هنا ّالشاعر يربع  = يوسف ّفالسلطان ّ
ّالصديق، يوسف  يعقوب، = ّاألندليس ّوالشعب والغياب، البعد بجامع ّ
 .واألمل احلزن بجامع

 فكلمة املعنى، تكثيف يف أسهمت ّالقرآنية املفردات من فاإلفادة
ُالسلطان ّاحتلها التي العزيزة باملكانة اإلشادة عبارات اختزلت) يوسف( ّ 

                                            
 .١٦٢ -١ج :  ّديوان لسان الدين بن اخلطيب) ١(



 

 -٨٣-

 عبارات اختزلت) يعقوب (وكلمة األندلسيني، أفئدة يف يوسف ّاحلجاج أبو
ّالتفجع  .األندلسيني أصابت التي باملأساة ّ

 من فنيتاش بن يوسف  ًراثيا سوار بن بكر أبو يقول مشابه ٍنحو وعىل
  : - الكامل من - قربه عىل أنشدها قصيدة
َتركـت  وما  ِامللوك  َملك َيـشارك ّالتقـوى منً عمال   ٍلعامـل  َ   )١(ِفيـه؟ ُ

  ِيطويــه  بــام  ٌيعقـــوب  ُّوالكــل   يوسـف   إال   َأنـت  مـا  يوسف يا
ُاأليـام ِرامت لو ــت   الـذي  ُحتـيص ْأن  ّ ْفعل ــيوفك َ َس ــد مل ُ ْتك ــصيه َ ِحت ُ  
ـــاإ ْمجعــت   ٍبواحـــد  َمنــك  َملفجوعــون  ّن َ ِ ــصال ُ ــه ُأمجــع اخلــري ُخ   ِفي

 موقف يف الغزل سياق إىل وحزنه يعقوب بكاء نقل من ّالشعراء ومن
 العاشق هبا ّيمر التي املواقف أصعب من فهو ووداعها، املحبوبة مفارقة
 كام أخبارها أو املحبوبة آثار من بيشء حيظى ّحتى حزنه يزول لن الذي
ُغلته فشفى بالقميص يعقوب حظي ّ  املوعظة غرض يف ّربه عبد ابن يقول به، ُ

 :-ّالرسيع من -
ْأدع  مل ّحتـــى ُبكيــــت َاهلودج  محلوا إذ   عبــــرةً  َ ْالقلـوص  َفوق  َ َ)٢(   

ــاء ـــوب َبك ــىل  ٍيعق ـــف  ع ٍيوس ــى   ُ ــه   شـــفى  ّحت ُغلت َ َّ ــالقميص   ُ   ْب
َالــدهر  ِتأسـف ال ُدونـه ما  الذي  َوالق   مــىض مــا عــىل  ّ   ْحمـيص مـن  َ

ـــدرك  قــد ُي ــئ  ُ ُاملبط ِحظــه  مــن  ُ َجهـد  ُيسبق قد  ُواخلري   ِّ   ْاحلـريص  ُ

                                            
 .٣٥٣ – ٤ج :  غرناطةاإلحاطة يف أخبار) ٢(
 . ١٠٥: ّديوان ابن عبد ربه) ١(



 

 -٨٤-

 شاعر املنفتل قول الغزل غرض يف) يعقوب (رمز استيحاء بديع ومن
ًمتغزال إلبرية  :- ّالرسيع من - وفتنته، حمبوبه بسحر ّ
ٍ  يل  ْمــن ــا   ُنــسكي   َّبــزين   ْبظبــي ــن   َمق ــسك   ِالكــافور   م ِوامل ِ )١(  

ـــــو ُوجهــــــه   رأى  َداود   ّأن  ل ــــه   ألقـــى   َ ـــك   َخــــاتم  ِإلي ِاملل ْ ُ  
ـــــوب ّأن أو ـــــه  رأى َيعق ُوجه ِالـــصديق   ِغيبــــة  يف   َ ّ   ِيبـــك مل  ّ

ُأنه يف ّالشاعر إبداع ويكمن  عىل أو ِنفسه عىل يعقوب حزن يسحب مل ّ
 يفرح بأن منه ًوثقة املحبوب، برؤية ّالشاعر من ًارسور رأينا ّوإنام غريه،

 عند الفاتن املحبوب ذلك رأى لو نفسه عن احلزن رداء وخيلع يعقوب
 .يوسف ولده غياب

 ميدان يف) احلزن يعقوب (رمز من أفاد من ّالشعراء من ونجد
 عىل ويقسو ّاليوسفي ُاحلسن ذو املحبوب هيجر حني وذلك ّالشكوى،
 العزيز عبد ّالشاعر يقول كيعقوب البكاء إال حيلة ّللشاعر يبقى فال حبيبه،
 :- ّالرمل جمزوء من  - ّالعدوي

ُالنـــــاس  َنظــــر ــن   ُحــــسـْ  إىل  ّ ــذي ِـ ــوى ال ــزين أه   )٢( ُوح

ــــرأوا ـــــف   ف ـــــه   َيوس ــــــوب   ورأوا   ُمن ــــــي  يعق   ّمن

 بعد يالقيه ما للحبيب ًشاكيا ّالثالث يوسف يقول مشابه ٍنحو وعىل   
ّوالصد، اهلجر ليل وطال الوصال شمس أظلمت نأ  ّإياه ًمستعطفا ّ

 سحر سباها أن بعد يعقوب شوق مجر أضناها وقد ّالسقيمة نفسه بوصف
                                            

 .٧٥٧: ٢ مج -١ق: ّالذخرية) ٢(
 .١٦٩ -٢ج : خريدة القرص وجريدة العرص) ١(

٦  م-جتليات قصة يوسف

 



 

 -٨٥-

 -يعقوب ّحتىل كام  اجلميل ّبالصرب املحبوب ّيتحىل أن عسى ّاليوسفي احلسن
 :-املتقارب من

  )١(والالعق ويوهي  َالعيون ُيروق   ُجمـــتىل  إىل  طـــريف  ُفـــرسحت

ــدرا  ُفالحظــت ُوقبلــت  ًب ًدرا  َّ َّ ًغصنا  ُوعانقت   ُ ًوردفـا  ُ   مهـيال  ِ
ُأيوســف ــت  ُ ــا   َأن ُيوســف   لن   ألـيال   َعليـك   قلبي   ُويعقوب   ُ
ــذلت ـــؤاد  ُب ــم  َالف ــه  فل َ َومحلــت   ُترض ـــي  ّ ــا   قلب ًعبئ ــيال   ِ   ثق
َأطلـت ْ   مجـيال   ًفـصربا   ّالتنـائي   َزمان   بيننـا مـا  القـرب  عـىل  َ
ــاذيل بكــى ـــوى يف ع ّتبكـي  ًحاال  َوناهيك   ًرمحــة اهل   العـذوال  ُ
 غرض يف) احلزن يعقوب (رمز استوحت التي األشعار بديع ومن

 عن غاب ّأيام يوسف ّاحلجاج أبا ّالسلطان ًخماطبا ّالدين لسان قول املدح
 :- يطالبس من -) مالقة (يف ًزمنا وأقام) غرناطة (يف مملكته

ــول ٍملالقـــة  ًيومــا  ٌغرناطـــة  ُتق ٍلوعد ْاسرتاحت ّملا   َ ِمرقوب ِمنك ِ َ)٢(  

َفعـل ّعنـي َيوسف ِأمسكت   ِيعقــوب  َحــزن إال  َاليــوم َيل فهـل   ٍظاملـة ِ
 إحدامها ْرشعت األندلس مدن من مدينتني صورة ّالشاعر يرصد

 ّالشاعر خيلق بينهام ّالدائر العتاب ومن طريف، ٍنحو عىل األخرى تعاتب
 واملكر، الكيد يف يعقوب بأسباط أشبه فاملقة. املدح ّفن إىل ًلطيفا ًجرسا
ها  ْسعت الذي يوسف ّالسلطان هو فيوسفها ّاجلب، يف ًيوسفا تغيب مل لكنّ

                                            
ُالردف. ١٦١: ديوان يوسف الثالث) ٢( فل والعجز، وردف كل يشء مؤخره : ِّ ُالكَ َّ ََ ِّ ُُ ِ من :  املهيل-ُ

ِهول، هولت املرأة َ َّ ّباسها، واهلولة من النساءإذا تزينت بحليها ول: َ ّالتي هتول الناظر من : ُ ُ
ّالتوجع واألنني:  األليل-حسنها  ّ . 

 .١٤٥ -١ج: ّديوان لسان الدين بن اخلطيب) ١(



 

 -٨٦-

 حيلة هلا يكن فلم يعقوب بشعور غرناطة ْشعرت حينها ًزمنا، فيها إقامته إىل
 .احلزن من جوانحها بني ّاستقر بام البوح إال

 ميدان يف) احلزن يعقوب (ّرمزية استوحت التي األشعار مجيل ومن
ًمظهرا ّاجلذامي ّالصباغ ابن قول  واألسف النّدم  من َفات ما عىل حزنه ُ
 :- الكامل من - ُاملنرصم ِعمره شباب

ٍعمـر لـشباب واحرستا ْزرت   مـىض قـد ُ ــه  ُّ ــوب  ِعلي ــوب  ِللقل   )١(ُجي

ـــاهللاِ ْأدت ال  ت ـــوعيد  َّ ــــه  م ُحق ــو   َّ ِحزنــه  يف  ّأننــي   ل ِ   ُيعقــوب   ُ
ّالداليل االنزياح إىل ّالشاعر يعمد فهنا   :كاآليت ّ

 الغائب يوسف=                         املفقود ّالشباب
   يوسف عىل يعقوب حزن     >      شبابه عىل ّالشاعر حزن

 يعقوب، وحال حاله بني قائمة موازنة إىل يومئ ّالشاعر ّأن ويبدو
 بعد يوسف برؤية ُبرصه ّكحل يعقوب ّألن يعقوب، حزن يكفيه لن ّفالشاعر
 أن بعد جديد من عليه ّالشباب نسائم ّهتب أن فهيهات ّالشاعر ّأما غيابه،
 . ّالشيب رحاب يف رحاله ّحط

 أطلقها التي العبارات أبرز ّالشعراء استيحاء عند الوقوف ويمكن
ًمظهرا يعقوب  وصف من أفاد من ّالشعراء فمن يوسف، عىل مدهوك حزنه ُ

M ¹  :قوله يف يعقوب لشقاء تعاىل اهللا  ¸ ¶ µ

                                            
ّديوان ابن الصباغ اجلذامي) ٢( ّ  :٨١. 



 

 -٨٧-

» ºL )قول يف نجد ما نحو عىل ّالرثاء غرض يف ّوالسيام ،)١ 
 : -ّالرمل من - ّوتفجعه حزنه ًمظهرا ولده، ًراثيا ّالقريواين ّاحلرصي
ُالـدمع  شفـاين ال ْبالـرشق إال   َّ َبـالغرق  عينـي  َسانإن  ِفكلوا   ََّ َ)٢(  

ْســلبت  عينــي   َويح َ ِ َّقرهتــا  ُ ـــا   ُ ــا   وخب ُنريه ـــا   ِّ ــق   ّمل ْائتل َ ِ  
ْتلمنـي ال َصمـاء  ٍصخرة   مـن َكان لو ُالبكـا يف ُ ْالنفلـق قلبـي  َّ َ َ  
تا ّحتى ُيعقـوب بكـى قد ّ ًحزنا   ابيـض ْالغـدق   ّبالـدمع  ُعينــاه  َ ِ  

ـــث  وشـــكا َّالب ــد   اهللاِ  إىل  َ ــــرد   اهللاُ  َوعــــد   وق ِّب َ ق   ِ َ ْاملـــسرت َ ُ  
ُوفــاه  ّثم ْبرجعــى  َّ ٍيوســف   ُ ــوم  واألخِ   ُ ــل  ْإذ  ِاملظل َقي ْرسق  ِ َ َ  
ْمـن  ُحيـزن وإذا َاستيئس  فالذي   ُاملنــى  يرجــو َ ْأحـق  ِبـاحلزن  َ َ  

 ٌأمر وهو كبري، ٍّحد إىل ّالقرآين ّالثابت فلك يف يدور هنا ّالشاعر نجد
ّالشعرية، وجتربته ُيتناسب  ولده عىل يعقوب حزن ّقصة يستحرض فهو ّ

ّوالتفجع، احلزن يف يعقوب وبني بينه مقارنة عقد إطار يف عينيه وابيضاض ّ 
 بولده، اللقاء أمل عىل عاش فيعقوب لصاحله، ّالشاعر حيسمها مقارنة وهي
ّ فهو ّالشاعر ّأما حني، بعد ولو يوسف برؤية عينه ّقرت وقد  بالبكاء أحق

ً مكرها ّالثكل مخرة فرشب رأسه، فوق البني غراب نعق أن بعد البرص، وعمى
ِتبق مل وبذا ّالثاملة، ّحتى  .ألجله يعيشً أمال القاسية األقدار له ُ

ّالزقاق ابن قول ّالقرآين  ّالتعبري هذا استيحائهم مجيل ومن  حزنه ًشاكيا ّ
 :- ّالرسيع من - فراقه إىل ّالزمن ّاضطره يالذ سكنه عىل حرسته ًواصفا

                                            
 .٨٤: يوسف) ١(
ّأبو احلسن احلرصي القريواين) ٢( ّ :٤١٢ -٤١١. 



 

 -٨٨-

ٌسـكن يل ْشــطت  َ ٌغربـــة   ِبـه  َّ ُ  
 

ِبـاملزن  َعينــاي  هلـا  ْجـادت  ْ ُ )١(  

َحسن وما  ُالصبـح َُ   راقنــي وال  ُّ
 

ـــه  ُ ــذ ُبياض ـــان م ــن  يف  َب ِالظع ّ  
ــأنام  ــصبـح  ّك ُال ـــا   ُّ ـــده   لن ُبع َ  

 
ت  قد  ٌعيـن  َّ ِاحلـزن مـن  ْابيـض ُ  

 بـ احلزن ّشدة من البرص عمى عن ّعرب قد ّالقرآين البيان كان ّفلام 
ًدالليا ًبعدا محل قد األبيض اللون ّفإن العني، ابيضاض ًسلبيا، ّ  اختار وقد ّ
 احلزن إيقاع من يفيد فنراه ذلك، يف ّالقرآنية ّالتجربة حياكي أن ّالشاعر
 ّثم ًعينا ّللصبح ّوريص  أن إىل دفعه ّالشاعر فحزن األبيض، اللون يف الكامن
 إىل يستند ّالشاعر ّأن يف تكمن ّالصورة ّمجالية ّولعل احلزن، من ّتبيض جيعلها
 ًمشاركة ّالطبيعة فيه تبدو أوسع ّتصويري أفق إىل لينطلق ّالقرآين، املعنى
 ّاألندليس ّالصقع تقاليد مع توافقها  ًهباء ّالصورة يزيد ّومما حزنه، ّالشاعر

 يف ّالشاعر يشري ّاألندلسية العادة هذه وإىل. للحزن ًشعارا ضالبيا اختاذ من
 :- الوافر من - قوله
ــا  أال ـــل ي ـــس  َأه ٍأندل ـــم  ُ ْفطنت ُ َ ــم   َ ُبلطفك ُ ِ ـــيء إىل  ُ ــب  ٍش   )٢( ِعجي

ـــسـتم ْلب ْمـــآمتكم  يف    ُ ْوجئـــتم   ًبياضــــا   ُ ٍّزي  يف  ُمنـــه  ُ   ِغــــريب   ِ
ْصدقتم ـــزن وال   ٍحــزن ُلبـاس ُفالبيــاض  ُ ٌح ـــد  ُ ــن ُّأش ــشيب  م   ِامل

ّالسلبي وانعكاسه األبيض اللون إيقاع رصد ويمكن  عالقة عىل ّ
 :  اآليت ّالشكل وفق واملكان ّبالزمان ّالشاعر

اعر دموع =    املزن بياض         ّ  )  املكان ظالم(     الش
                                            

ّديوان ابن الزقاق البلنيس) ١( ّ ْاملزنة. ٢٧١: ّ ٌمزن: واجلمع. ّالسحابة البيضاء: ُ ْ ُ. 
ّأبو احلسن احلرصي القريواين) ١( ّ :١٣١. 



 

 -٨٩-

 ) ّالزمان ظالم( البائس احلارض = بحّالص بياض                                     األبيض اللون 
ديد احلزن=       العني بياض                               )       ّسلبية داللة(  ّ  )اإلنسان ظالم(   الش

M ² ّالسالم، عليه يعقوب قول عند نقف أن ًأيضا ويمكن
´ ³L )للحرسة ًرمزا ّالشعراء فيها وجد العبارة فهذه  ،)١ 

 ًفمثال باألندلس، ّحلت التي النّوائب وصف يف ّوظفوها لذا العميقة،
 األندلس ّعمت التي االضطراب حالة ًواصفا ّاهلوزين حفص أبو يقول
 :- الطويل من - الفتنة، وقت
ــة  ّظـــل إذ ّللــدين،ً أسفـــا أيــا ًهنب ُ  

 
ـــا  ــسلمون   بأعينن   )٢( ُشــهود  وامل

ّيكثف أن ّالشاعر أراد   نفوس يعترص بات الذي ّالشديد احلزن معنى ُ
 توحي ّتعبريية طاقات من فيها ِملا) ًأسفا يا (كلمة فاستوحى األندلس، أهل

 النّطاق إىل) يعقوب (ّاخلاص ّالفردي النّطاق من نقلها لذا احلرسة، بمعنى
 أهله، فيه ّفرط أن بعد ّالدين عىل فاألسف ،)األندلس أهل (ّالعام ّاجلمعي
 إخوته أضاعه أن بعد يوسف عىل باألسف شبيه أبصارهم أمام فأضاعوه

 .وسمعه أبيهم نظر حتت
 :- الطويل من - ّالثالث يوسف يقول خمتلف سياق ويف

ِالقرب يف أما ُأقول ٌمطمـح ُهنـد يا ُ   )٣(ُتـزور ِالقلوب َقوت يا َأنت وهل   َ

ٌيوسف أنا( ُتنـري ِالقبـول ُشـمس فهل َعليك   ُّتأسـفي ُبعـد َطال قد) ُ   ؟ ُ
                                            

 .٨٤: يوسف) ٢(
 .   ٩٢ :١ مج-٢ق: الذخرية) ٣(
 .٦٠: ديوان يوسف الثالث)  ١(



 

 -٩٠-

 هجر طول بعد عطفهم ًمتوسال معشوقيه، ّود خيطب هنا رّفالشاع
) األسف (بـ أوىل هنا فيوسف يوسف، إىل) األسف( ينسب نراه لذا ّوصد،
 عىل ًحرسة يوسف عىل أسف يعقوب ّالقرآين ّالسياق ففي يعقوب، من

ّالشعرية ّالتجربة سياق يف ّأما لقائه،  بعد حمبوبه عىل أسف ّالثالث فيوسف ّ
 عليه يوسف ّسمي ّالشاعر ّأن هباء ّالصورة ويزيد انتظار،و رجاء طول

 عن البعد جهة من جتربتهام وتتشابه ّوالسلطان، واحلسن االسم يف ّالسالم
 ّالشاعر ّأحبة ّأما وقومه، أهله هم ّالسالم عليه يوسف ّأحبة ّأن إال. ّاألحبة
 .اهلوى خالن فهم

  :ّالصرب يعقوب -ب
 ُيبديه ال حزنه ًكظيام ّظل لكنّه احلزن، نم البرص فاقد يعقوب غدا   

ًمتصربا ّربه إىل وأحزانه آهاته ّيبث ّإنام البرش، أمام ّ ًحمتسبا ُ  بني َمحل لقد. ُ
 وقد القريب، الفرج إىل اهللا بنور ينظر فكان باهللا، ًكبرية وثقة ًأمال جنبيه

 . أبيه أحضان إىل يوسف فعاد ًيوما، ّالثقة هذه أثمرت
 عند ّوالسلوان ّللصرب ًمثاال يعقوب يف ّالشعراء بعض وجد وقد

 أهله عن ًبعيدا املغرتب ّاملريي مشتمل ابن ّالشاعر هو فها الفجائع، حلول
 :-الكامل من - الوطن إىل واحلنني ّالشوق غرض يف يقول ووطنه
ٍمـسعد مـن يل َولـيس ُأبيت ذا كم ِالـذرف  ّالـدموع  غري  حالتي يف   ُ ّ ّ)١(  

ُالزمـان  اهـذ تـرى هل يا ُورصفـه ّ ــألف   ٍبعـــودة  ِيــسمحان  هــل   ُ ِوت ُّ  
ْمهت لوال   ّالنـوى  فهـي  يعقـوهبم  أبـا  ًصربا ِيوسـف  لرؤيــا  ًشـوقا َ ُ  

                                            
 . ٣٦٦ : ٢ج : اإلحاطة يف أخبار غرناطة) ١(



 

 -٩١-

 ّأن مبدأ من ًانطالقا ّالصابر ) يعقوب ُعقبى ( بـ ّالشعراء بعض وتفاءل
 ٌإيامن تعاىل اهللا إىل ّاهلم وشكوى ًخريا، يثمر ّربه ودعاءه املحزون صرب

 جتربته قابل وقد ّالقريواين رشف ابن يقول ًفمثال قريب، ٌوفرج ٌوسلوان
 :-ّاملجتث من - يعقوب بتجربة ّالصرب يف ّالذاتية

ــب   إىل   ّوبثـي   ُحـزين  ُشـكوت ــب   ِالقري ِاملجي ُ)١(  

ـــاي  َفكــان َعقب ـــى  ُ ِنبيـــــــه   ُعقب ِيعقـــــــوب   ِّ َ  
 الوعظ ميدان يف ) ّالصرب وبيعق ( رمز استوحى من ّالشعراء ومن
ّالتأيس إىل ًداعيا ّالفازازي زيد أيب قول نحو من والنّصح،  يعقوب بسرية ّ

ِبالصرب املشفوع احلزن يف ٍمثل أبلغ رضب أن بعد ّالسالم، عليه  واألمل ّ
 :- الكامل من - اهللا بقضاء ّوالتسليم
ْتضق ال   )٢(ىومـضـ  ٌخطـب َجـاءك ّربام   ٍنــازل  ٍبخطـب  ًذرعا  ِ

َتأســيت  ْإن   ٍقـدوة  أسـنى  َيعقـوب  يف  َلك َنلــت  هبــا  ّ ْ   ّالرضــا  ِ
ٌيوسـف ُعنه َغاب   الغـىض  ِمجـر عـىل َالقلـب َترك   مـا  ِبعـد من ُ
ِأوصــابه  عـىل  َالكشح  فطوى ضــا وال شكـــوى أخــا ال   ِ َ ِمعرت ُ  
    ِحرضـا ٍاشـتياق ِطول من َصار   مـا  ِبعــد  مـن  ًيوسـفا  ّفتلقى
ُاحلـزن   وانقىض ُبعـده  ٍبـأنس  ُ ــرض    َ ٌع َ ـــى ّوىل  َ َعرضـــا وأبق َ  
َســلم ــأراه   ٍقـــاهر   ٍّلــرب    َاألمــر   َّ ــسول  ُف ـــه  ّال َعوضـــا  ُمن ِ  
ُأنه     ُعقـــده  ْلكـــن   ُالعاقــل  ُحيـزن   َالقـضـا َجـري مـن  َّبد ال  ّ

                                            
 .٤٠: ّديوان ابن رشف القريواين) ٢(
 .  ٧٤: ّزيآثار أيب زيد الفازا) ٣(
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 ّقصة هبا تنضح التي عظواملوا بالعرب ّالتذكري عن يزيد ال هنا ّوالشاعر
 قداسته، من ًانطالقا ّالقرآين ّالنّص يستوحي فهو ّالسالم، عليه يوسف
ّالشعرية جتربته إلثراء  املتلقي، ألنظار ُأجلب هذاو مدلوالهتا، وتعميق ّ
 .واإلقناع ّاحلجة يف أقوى ّألنه استحسانه، إىل وأقرب

 قاهلا تيال العبارات ألبرز ّالشعراء توظيف عند نقف أن ولنا
ًمتصربا لبنيه يعقوب ِّ   عبارته  أبرزها  ّولعل يوسف، عينه ّقرة عىل حزنه يف ُ
̂  _ ` Ma  ّالشهرية ] \[  Z L )فهذه  )١ 
 ما عىل ّالصابر له، عزيز عىل للمحزون املثل مرضب أصبحت العبارة
 مع صامدح بن باهللا املعتصم ّقصة املقام هذا يف ُيساق ما أمجل ومن أصابه،
 بن يوسف إىل ًرسوال أنفذه ّملا َوذلك حكمهم، ّأيام آخر يف اهللا ُعبيد ولده

ّمستهل يف - غرناطة يف - تاشفني  الفتنة وجوه بدت حني املرابطني حكم ُ
ُقيده أن إال  يوسف من كان فام ُتسفر، ّالشعواء  ّالسجن، يف به ّوزج ّ
 :- املتقارب من – ًقائال والده إىل األسري الولد َفأرسل
ــدأب ــسنا   َع ــايل  َّال ُمخــول  واملع ُكبـول املـذاكي ِركوب َوبعد   ُ ُ)٢(  

ًحـرا ُكنـت ما ِبعد ومن   ُذليــل  ٌأسـري  ٌعبــد   َاليـوم   أنـا   ًعزيـزا َّ
ــل  ٌخطــب  َّيف  هبــا  َّفحــل   ٍبغرناطـــة  ًرســـوال  ُحللــت   ُجلي
ــت ُوثقف ْ ِّ ُجئتهــا  إذ  ُ ًمرســـال  ِ ــبيل   ُ ــان  َوق ــز   َك ُّيع َ ــول   ُ ُالرس ّ  

                                            
 .١٨: يوسف) ١(
 .اخليل: املذاكي. ٤١ -٧ج : ّنفح الطيب) ١(
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ُومتلؤه احلرسات حتدوه ٍبجواب املحزون ُأبوه ُفراجعه َالعربات ُ َ  - 
 :- املتقارب من

  )١(ُيسيل  ودمعي  ُأقايس، ما عىل   ُدليـــل ونــوحي  ، َّعــيل ٌعزيـــز

ــت ِوقطع َ ـــض  َّ ُالبي ـــا   ِ ْوشقت   َأغامده َّ ْوناحـت  ُبنـود  ُ   ُطبـول  َ
ِحــزنه يف َيعقــوب ُكنـت لئن ِ ٌفـصرب  َأنـت  َوسـفوي   ُ   ُمجيـل  َ

ِمصابه يف ُله قدوة جيد مل هنا ّفالشاعر ُسلبته حني اجللل ُ َْ ُولده ُاألقدار َ َ 
 واحتسب فصرب بابنه، الفجيعة نبأ ّتلقى الذي يعقوب من أبلغ احلبيب

ُكفاه وارتفعت  .ّربه رمحة يستمطر ّ
 نحو نم الغزل، ميدان إىل) مجيل صرب (عبارة نقل من ّالشعراء ومن

 :- ّالرمل جمزوء - زيدون ابن قول
ـــدر   ُّأهيـــا ـــذي   ُالب ْتـأمـل َمن َعينـي  ُيمأل   الـ ّ)٢(  

ـــر   ٌمجيــل   ٌصـرب   يل   َليس ـــي    َغي ـــل    ّأن ْأجتم َّ   
ْفكـم   َيـأس ال  َّثم ْقــد  َ ـــل   َ َني ـــر   ِ ـــل   مل  ٌأم ْيؤم َّ َُ  

 ّلكن اهلوى، تباريح عىل اشقالع يصرب أن العسري من يكون قد
قيا ُصربه يثمر فقد اجلميل، ّبالصرب ّيتحىل أن يف جيهد زيدون ابن  ُل

 بعودة ّثم ومن إليه، البرص بارتداد يعقوب صرب أثمر كام ًووصاال،
 .يوسف ولده

                                            
 .٤١ -٧ج : املصدر نفسه) ٢(
 .١٨٢: ديوان ابن زيدون) ٣(
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ّالتحيل عىل نفسه أجهد وقد ّالثالث يوسف يقول مشابه ٍنحو وعىل ّ 
 ما ذلك يف ُوعذره اجلميل، ّالصرب مرتبة إىل يصل مل صربه ّلكن ّبالصرب،

 – القلوب يأرس الذي ّالفتان حسنها وعن الودود، املحبوبة طيف عن شاع
  :- الطويل من

  )١(ُمجيـل َالعاشقني صرب ُّكل وما   األسـى و الوجـد مـن يب ما عىل ُصربت
ْمن  هوى  عن  ْاقرص  يقولون ُحتبه  َ ُّ   ُيطول  َهواي يف  حديثي ُورشح   ُ

ِبعد  عىل  ٌحبيب   خيــاهلا   ّوأن   سلمى   عرفوا   أما ْ ُوصول ِاملزار  ُ   ؟ ُ
ِحسن  يف  َّسلموا  ّأما ُوإنه  سلمى  ُ   ؟ ُحيول  َفليس  ٍقلب  يف  َّحل إذا   ّ

ُ كان ْوإن  مقام يف العاشق ّفإن العشق، مقام يف ّيتصرب أن حياول العاشق
 ذلك، عن فيعتذر اجلميل، ّالصرب زمام يملك ال قد ّاملقدسة البقاع إىل احلنني
 : - الكامل من - حبيش بن بكر أبو يقول
ُلـه فـام ِاملـشـوق عـن  ُاملـزار  َّشط   )٢(ُتعليل ّالصبـا  من  العليل  برشى   َ

  ُمجيـــل ِاجلمـــال َذاك عــن َصــرب ال   ُمقيـل  َمنـك َطـاب  َطيبة َروض يا
ُالتـصرب  َكيف ُّ ــاألمس   َّحلهـا  ٍمغـان  عـن  ّ ـــل   ِب ـــل    ٌجربي   ُوميكائي

ّالداليل االنزياح توظيف يف هنا ّالشاعر ويبدع  املوجدة ّأن إىل لإلشارة ّ
 وهو ًنفسا يطيب فكيف احتامله، حدود فاقت ّاملقدسة ّالديار إىل شاقته التي
  !؟.عنها بعيد

ّالداليل االنزياح ّويتمثل    : اآليت النّحو عىل ّ
                                            

 .١٠٥: ّديوان يوسف الثالث) ١(
 .٣٣٨: شعر أيب بكر بن حبيش) ٢(

اجلميل ّالصرب  
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 املفقود، الولد إىل باحلنني اجلميل ّالصرب اقرتان -١
 .      أخاهم ّغيبوا وقد األوالد فعلة واستنكار

 ّالديار إىل باحلنني اجلميل ّالصرب اقرتان -١
 .ّاملقدسة

 ًوحيدا حالً اجلميل ّالصرب إىل اللجوء -٢
  . الكبري للمأزق

 ملعاناة ًناجعا حالً ليس اجلميل ّالصرب -٢
اعر ّ  .   الش

 اهللا (ّاحلل هذا قبول يف يعقوب ّحجة -٣
 ).    تصفون ما عىل املستعان

اعر ّحجة -٣ ّ ُقدسية ّاحلل رفض يف الش ّ 
 .األماكن تلك ُومجال

ّالداليل االنزياح هذا ويقرتن  اعتامد يف ّيتمثل بارز ّأسلويب بانزياح ّ
 االنزياح كان ّفكلام« األمثل، بالوجه املعنى ألداء ّوالتأخري   ّتقديمال أسلوب
ٍتفرد عىل َّدل أكثر، ًملحوظا ّاملجازي  اللفتات ّأن واألرجح ... بارز ّأسلويب ّ
ًمرتكزا األلفاظ بعض من تتخذ التي ّاألسلوبية َ  ُوتستوقفه القارئ ُتلفت قد ُ

 ّنص يف القارئ انتباه  يلفت ّومما )١(».ّاملجازية ّالصور ُوتستوقفه تلفته مثلام
 ذاك عن يل َصرب ال(: قوله يف) ُمجيل (للجنس النّافية ال خرب تأخري حبيش ابن

 قد اخلرب تأخري ّأن نالحظ إذ ّعدة، أسباب ّالتأخري وهلذا ،)ُمجيل ِاجلامل
 جتاور إذ الفنّي، اجلامل من ًلونا أضفى ّأنه إىل إضافة القافية، استدعته
ًموسيقيا ًجرسا أشاع ّمما) مجيل – اجلامل (اناللفظ ًحمببا، ّ  اخلرب تأخري ّأن كام ّ
 قيمتها عىل ّونبه وخربها، ال اسم بني املعرتضة اجلملة ّأمهية أبرز قد هاهنا
ّالرس حتمل العبارة فهذه اجلملة، سياق يف الكربى  يرفض ّالشاعر جعل الذي ّ

                                            
ّمجاليات اللفظة بني السياق ونظرية النظم ) ١( ّ ّّ :٣٧ - ٣٦ . 

القرآين الثابت عري  االنزياح  ّ ّالش  



 

 -٩٦-

ّالتحيل . ّالشاعر ّبلب أخذ الذي) ّاملقدسة قاعالب مجال (ّإنه اجلميل، ّبالصرب ّ
 اخلرب تقديم إىل يلجأ ّاملقدسة ّالديار هبذه ّالشاعر ّتعلق فكرة ّترتسخ ّوحتى
ُالتصرب؟ كيفَ : (قوله يف املبتدأ عىل ّ  فهو ّاإلنكاري االستفهام ّيتكون ّحتى) ّ
 ).اجلميل ّالصرب (ّحل لقبول ّالشاعر إنكار سياق يف ًوقعا أبلغ

M Í  يعقوب قول من ًأيضا ّالشعراء فادأ وقد     Ì Ë
Ð   Ï ÎL )ّوالسلوان، ّالصرب إىل ترمز التي العبارة فهذه ،)١ 

ّالشدة، مواقف يف ّاألندلسيون استحرضها النّوائب، عند اهللا عىل ّواالتكال ّ 
 يف ُالفضالء أحد ًراثيا ّالتورية غرض يف اخلطيب بنا ّالدين لسان يقول

َاحلس (واسمه عرصه،  :- البسيط من -) نَ
ِحمن سوىً شيئا ِمنحتي من ِأجن مل   شجني ومن ّبثي من اهللاِ إىل أشـكو َ ِ )٢(   
َاحلسن (ِأصابت ُالعني ) َ ْالتـي رشـقت َ َ ِاحلـسن سـوى ُتصمي ال ِالعني وعادةُ   َ َ َ  

 فكالمها ّالسالم، عليه يعقوب حالة مع تتشابه ّالشاعر حالة فهنا
 مألوفة ّاجتامعية قاعدة إىل إشارة يف ِحمنة، إىل له اهللاُ نحهام التي املنحة انقلبت
 . حمسود نعمة ذي ّكل ّأن مفادها القدم، منذ

 :- الوافر من – ّاألبار ابن يقول خمتلف سياق ويف
َمتكــن ــن  َّ ــسامعـه  م ِم ـــذول  ِ   )٣(ُيقـول مـا  تـدري  َوأنـت  َفقـال   ُالع

ـــدر َوق ــي  َّ ــلو  ّأنن ـــا  أس ــل   هـواه ــسلو  وه ـــه   ي ُبثينت َُ ـــل  َ   ؟ ُمجي

                                            
 .٨٦: يوسف) 1(
 .٦٠٤ -٢ج : ّوان لسان الدين بن اخلطيبدي) 2(
 .٢٣٥: ّديوان ابن األبار )  ١(



 

 -٩٧-

ُخيبـــــر   ٍواش  ِتــصديق  مــن  اهللاِ  َمعـــاذ ـــــول   ّأين   ًكاذبـــــا  ِّ ُمل ُ  
ِفديتـــك   ؟ ِّخــربوين قتيلــي،  َمــن  ْوقالـت   ُالقتيــل  أنـــا  ُقتــول، يــا  ُ

ــن إىل ْم ــتكي  َ ـــي،  أش ــن ِّبث ْوم ُيالطفكم   ذا َ ُ ِ َحجـب وقد ُ ُالرسـول ُِ   ؟ ّ

 ّبثي أشكو اهللا إىل (ّالقرآنية العبارة يف ّالتحوير يعتمد ناه ّالشاعر
ِّحيملها لذا الغزل، غرض يف يستوحيها ّألنه ،)وحزين  ّإنه ًجديدا؛ ًمعنى ُ
 وهو ّوبثه، حزنه سيشكو من إىل يدري ال ّفالشاعر والقلق، َاحلرية معنى
 يف ونلمح. واحلسود العاذل وشايات ّظل يف العاشق وقلق يتناسب معنى
 معاذ (عبارة ّإهنا ّالسالم، عليه يوسف ّقصة من مستوحاة ثانية إشارة ّالنّص
 براءة تأكيد معرض يف ترد إذ ّالقرآين، ّللسياق مشابه سياق يف ترد وهي ،)اهللا

َنسبت التي ّالتهم من ّالشاعر ِ  . إليه ُ
ّالشعري ّالنّص سياق من ّويتضح  االنزياح توظيف يف ّالشاعر براعة ّ

 ّالنّفسية، وحالته ينسجم بام وتأخريه الكالم تقديم يف يبدع فنراه ّيب،األسلو
 عند ًفمثال املتلقي، يف ّمؤثرة فاعلة بطريقة املدلول إيصال من ّيتمكن وبذا

َمتكن: ( يقول العذول، عن احلديث  لفظ ّيؤخر فنراه ،) ُالعذول مسامعه من ّ
 برضورة شعوره يرتجم ّالشاعر ّوكأن موقعه، عن الفاعل أي العذول
 خالل من املحبوبة تفكري مساحة عن وإقصائه العذول، مكانة حتجيم
كيبي ّالسياق يف مكانته تأخري ّ  استدعته قد ّالتأخري هذا ّأن ونلمح. ّالرت
ًموسيقيا ًإيقاعا ّالنّص عىل أضفى ّأنه إىل إضافة ًأيضا، القافية ًحمببا، ّ ّ  فبفضله ُ
ّالشعري البيت يف ّالترصيع ّتولد  اهتامم تثري لطيفة ّإيقاعية مسحة خلق ّمما ،ّ

 مرتبة ّيقدم ّالشاعر نجد وباملقابل. الكالم من إليه ُسيلقى ما إىل ّالسامع
: فيقول االهتامم، ّحمل ّألنه الوقع حسن ٌتقديم وهو كالمه، يف املحبوبة
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ُبثينته يسلو ْوهل( َُ  ّشاعرال ّأن عىل ٌدليل هاهنا به املفعول فتقديم ،!)ُمجيل؟ َ
 .   بإظهاره ّوهيتم ببيانه يعنى

كيبي البناء ّمجاليات من إذن ّ  أسلوب اعتامد ّاألبار ابن ّنص يف ّالرت
 يف ّالفن هلذا البليغ األثر ّالشاعر أدرك فقد الكالم، يف ّوالتأخري ّالتقديم
 واسع املحاسن، ُّجم الفوائد، ُكثري ٌباب« فهو ّالسامع، انتباه جذب

ُّالترصف،  لطيفة، إىل َبك ُويفيض بديعة، عن َلك ُّيفرت يزال ال الغاية، بعيد ّ
 فتجد تنظر، ّثم ُموقعه، َلديك ويلطفُ مسمعه، يروقك ًشعرا ترى تزال وال
ِّقدم ْأن عندك، ولطف َراقك، ْأن سبب  مكان عن اللفظ ِّوحول ٌيشء، فيه ُ
 )١(».مكان إىل

ًمتغزال ّاألندليس سهل ابن يقول آخر مقام ويف  – ّيتعشقه غالمب ّ
 :- الوافر من

ْأربت كام   عـذايب  عـىل  َهـواك  أربى  لقد ُالطبـاع ِاألدب عىل َ ِّ )٢(  

ــشافهة   ّبثي  َأشكوك  ْأن  َعليك  ُأخاف ًم َفيخجلــك   ُ َ ِ ــسـامع  ُ ُال ّ  
ُعربت  ْوإن ٍبكتب  شوقي  عن  َّ ْ ــب   ُ َتله ـــي  يف  َّ َأنامل ـــراع   ِ ُالي َ  

 وجتربته يتناسب بام ّالقرآنية العبارة حتوير إىل ّلشاعرا يلجأ ًأيضا وهنا
ّالشعرية، ّ ُ  ْغزت قد احلرية وسهام واحتامله، ُصربه يفوق بات ّالشاعر فعشق

 وشجونه أشواقه يرسل أو ُمشافهة املحبوب إىل وحزنه ّبثه يشكو فهل قلبه،
 ؟. به ما يرشح كتاب يف

                                            
  .١٠٦: دالئل اإلعجاز) ١(
 .٢١٨: ّديوان ابن سهل اإلرسائييل) ٢(



 

 -٩٩-

 مدى ّبني قد ّالرمز وىمست ّأن أمثلة من ّتقدم ما سياق من نلحظ   
 ّخميلة يف ليثري ّالقرآنية، اللغة ّدقة من يفيد حني ّاألندليس ّالشاعر إبداع
 املفردات فهذه ّالشاعر، مراد عن ّالتعبري يف يسهم ًكامال ًمشهدا ّاملتلقي
 ّتصويرية بطاقات مشحونة ،)ّالذئب - يعقوب - القميص (ّالقرآنية
 عاملها إىل وجتذبه القارئ ُّتشد مواقعها، يف ّثرية كانت لذا خصبة، ّوعاطفية
ّالشعرية النّصوص بنية َأكسب ّمما الفريد، ًختييليا ًعمقا ّ ًومؤثرا ًفاعال ّ ّ .
 . ّاملتلقي نفس يف ّوالتأثري ّالداللة بالغة النّصوص هذه غدت ّوبالتايل



 

 -١٠٠-

 
 
 

   والغياب احلضور مستوى - رابعاً
 

ّالساموية يوسف رؤيا بني ما     تزيد أو ًعاما ثالثون ّالرؤيا هذه تعبريو ّ
ّالصديق يوسف قضاها ٍوملك، ٍسجن ٍوقرص، ٍبئر وجزر، ٍّمد بني ّ  بني أي ُ
 .وغياب ٍحضور
 .ّالسلطان يوسف - اجلامل يوسف: يف ّفتتمثل احلضور مالمح أبرز ّأما
 البطولة ساحة عن البطل غياب أي الغياب مساحة ّأن نلحظ حني يف
 يف يوسف: اآلتيني َاملحورين يف ذروته يبلغ األحداث يف علالفا ّوالتأثري
 .ّالسجن يف يوسف - ّاجلب

 :احلضور مستوى - ١
 : اجلامل يوسف -أ
 األحداث حتريك يف واسعة مساحة له كان باجلامل يوسف ّاتصاف ّإن

 إن ّألنه آدم، ُحسن يعني ُاحلسن، شطر يوسف أعطي« فقد ّالقرآنية، ّالقصة يف
ّ ُخلقه فقد كان، ّمما أبدع اإلمكان يف يكن مل  نفخ ّثم تقويم، أحسن يف بيده احلق
ّالتحية بسجود األمر َّعلة َّلتتم روحه، من فيه  كامل إذن فآدم )١(»ّوالتكريم ّ

                                            
َأعطي يوسف شطر احلسن: (ّ  وقد ورد يف احلديث الرشيف .٣٢٠ -٥ج : ّنفح الطيب) ١( ُ (

 .٤٥٢ -٣ج: ّمصنف ابن أيب شيبة : ينظر
٧  م-جتليات قصة يوسف

 



 

 -١٠١-

 امرأة به افتتنت احلسن هذا وبسبب ُاحلسن، هذا شطر ويوسف ُاحلسن،
َوألقي ّأيدهين، النّسوة ّوقطعت العزيز،  واجلامل. سنني بضع نّالسج يف به ُ
 أسهم فقد ِالقدم، منذ األقالم أرباب نفوس يف ٌواسع صدى له كان ّاليوسفي
 يف ّاستقرت التي )١(»بيوسف ُاجلامل َكمل«  فكرة ترسيخ يف ّالقرآين البيان
ّالصديق يوسف ّأن األندلسيني ثقافة يف شاع بل ّالشعراء، من الكثري أذهان ّ 
 زيدون، ابن عند نجد ما نحو عىل ًمعا واجلالل لوالكام للجامل ًرمزا غدا قد
َانفردت«: عبدوس ابن من ًساخرا ّاهلزلية رسالته يف يقول إذ  ِباجلامل ْ

َواستعليت بالكامل، َواستأثرت  حماسن عىل َواستوليت اجلالل، مراتب يف ْ
َخيلت ّحتى ِاخلالل، ْ َحاسنَك ّالسالم عليه يوسفَ ّأن ّ َفغضضت َ ْ  ّوأن ُمنه، َ

ْفسلت َرأتك العزيز رأةام َ  )٢(».ُعنه َ
 ال ّاألندليس ّالشعر يف ّاليوسفي احلسن أثر عن البحث جمال ويف   
 الذي املحبوب فصورة الغزل، ميدان إىل يثب سوف تفكرينا أن يف ريب
ّحمياه عىل ُاحلسن َوارتسم شبابه َاكتمل  اجلامل من قريبة تكون أن ّبد ال ُ

 ؟.الباب هذا ّندلسيوناأل َطرق فكيف ؟. ّاليوسفي
ّالتوصل يمكن ما هذا  صالح بن سامل يقول اآلتية، األمثلة خالل من إليه ّ
 : - الطويل من - اهلوى تباريح من يلقاه ما له صاحب إىل ًشاكيا ّاهلمداين
ًمغرمـا   ُّبـت  ّأنني  شـجاين  ّوممـا ًحسنا َالبدر حيكي َبأزهر   ُ    )٣(ومنظـرا ُ

                                            
ًوقد ورد هذا التعبري يف قوله مادحا . ١١:  عريبديوان ابن) ١(  :- من الكامل–ّ

ّكمل اجلامل بيوسف فتطلعوا                     ملقام  إدريس  العيل  الش ّ َ َّ  ِانـَُ
 .٣٣٧ -٣٣٦: ديوان ابن زيدون) ٢(
 .٣٦٦ – ٣٦٥: أدباء مالقة) ٣(



 

 -١٠٢-

ٍببخس رشاين ْ ِاحلسن يف وهو َ   اشـرتى مـا بأرخص إال باعني وما   ٌيوسـف ُ
َأظلم ما  إذا ُفيميس، ُالنهـار  َصـام  ْإن  ُوهيجر   ظاملي  ُالليل،  َ   َّوهجـرا  ّ

ُبحت   ّأنني  إال  َذنب وال ِباسـمه   ُ ـــد وال   ِ َّب ــزون  ُ ــذكرا  ْأن  ِللمح   َّيت
ْفكن َشئت إن نارصي ُ َّفحــق   ِموقـف اهلـوى يف ِ ـــي  ُ َيعــان  ْأن  ملثل ــرصا  ُ َوين ُ  

 يوسف وجتربة ّاخلاصة جتربته بني ّتامة شبه مفارقة يعتمد هنا ّالشاعر
، ُ ّالصديق  :اآليت ّالشكل وفق ّيتضح ٌأمر وهو ّ

  
 
 
  
 
 

 بيده َومن والبائع ّالشاري هو) املحبوب (يوسف األبيات يف إذن
 فيوسف ّالقرآنية ّالقصة يف ّأما. شديد بطش ذو ظامل وهو األمر،

ُاملباع هو) املحسود(  مظلوم وهو ّقوة، وال له حول وال بخس، بثمن ُ
  أو اجلامل فهو َاليوسفني بني املشرتك القاسم ّأما. اجلناح مهيض

 .اجلامل فتنة باألحرى
 ٌحضور لكنّه ّالسالم، عليه ليوسف آخر ًحضورا ّالنّص يف ونلمح

 وبني بينه مشاكلة يعقد ّالشاعر ّأن ّالنّص لخال من نستشفُّ إذ ُخمتلف،
 ما وهو واالضطهاد، ّبالظلم ّالشعور حيث من ّالسالم عليه يوسف

 يوسف
 

ّالشاعر املحبوب  

الغياب نسق  

 صورة
ّإجيابية  
ّمتوقعة  

 صورة
 ّسلبية
 غري
ّمتوقعة  

 

احلضور نسق  



 

 -١٠٣-

ٍببخس رشاين (قوله خالل من نلمحه : الكريمة اآلية يشابه ما وهو ،)َ
M  ~   }  |  {  z   y  x  w
�L )من اللفظة فهذه ،)رشى (لفظة يف يكمن الفرق ّلكن ،)١ 

ّالشعري ّالنّص يف وداللتها ّوالرشاء، البيع معنى حتملو األضداد، ّ 
ّالشعري ّالنّص ففي القرآين، البيان يف داللتها عن ختتلف  بمعنى جاءت ّ

 عجز يف وباعني البيت، صدر يف رشاين: ّالشاعر قول ّوالدليل االشرتاء،
ُرشوه ّأن عىل ّالسياق ُّيدل« الكريمة اآلية يف ّأما البيت،  ه،باعو بمعنى َ

 يعود) ُرشوه (يف ّفالضمري... االشرتاء، معنى إىل ّالذهن ينرصف وال
 أرسوه إذ بيعه، أرادوا الذين وهم ّاجلب، غيابة يف عليه عثروا الذين عىل

ُرشوه ّأن عىل ّالدالة القرائن ومن. بضاعة : تعاىل قوله باعوه، بمعنى هنا َ
 ودفع رشائه مع ناىفيت يشء يف ّالزهد ّألن ،) ّالزاهدين من فيه وكانوا(

َفضل ّوإنام ...بيعه، مع ينسجم ُولكنّه ثمنه،  لفظ ّالقرآين ّالتعبري ّ
ُرشوه(  بيع إىل تشري َباع ّألن ّالسالم، عليه ليوسف ًتكريام) باعوه (عىل) َ

    )٢(».العبيد
 ويوسف ّالشاعر بني مشرتك ٌأمر البيع يف ّالزهد ّأن يف ّشك وال

) اشرتى ما بأرخص إال باعني وما (ّالشاعر قول ّوالدليل ّالسالم، عليه
 من فيه وكانوا (ّالسالم عليه يوسف عن تعاىل قوله مع يتشابه وهو

 ).ّالزاهدين

                                            
 . ٢٠: يوسف ) ١(
ّداللة السياق يف القصص القرآين ) ٢( ّ :١١٩. 



 

 -١٠٤-

 صفوان ّالشاعر الغزل ميدان يف) ّاليوسفي احلسن (ّقضية من أفاد ّوممن
ّالتجيبي إدريس بنا ًمتغزال يقول الذي ّ ّ  :- الكامل من - به ًكلفا كان بغالم ُ

ٍحــسن  ُسـلطان ُواملـالح  ُ ُجنــوده   ِ ــقون   ُ ــأرسهم  َوالعاش ِأرسه  يف  ِب ِ)١(  

ِمـرصه يف ِعرصه ُيوسف احلسن يف   ّفكـأنام  الـورى يف  ًعزيـزا أضحى ِ  
ــد ـــز ق ـــه يف َّع ِسلطان ِ ـــي   ِبجاملـــِه  ُ ــة  يف   ّلكنن ٍذل ــن   َّ ـــره  م   ِهج
ٌمغـــرم  أنــا َ ِحبـــه  يف  ُ ِّ ٌومتــيم   ُ َّ ُعبــده أنـا     ُ   ِأمـــره  يف  ُلـه  ًطوعــا  ُ
ِحــسنه يف  المنـي  َمــن  يـدا  ْتبـت ِومـره ِالغــرام  ِحلــو مـن  ِيـدر مل   ُ ِّ ُ  
ُبحـت ما   اجلــوى مــن ُالفـــؤاد َذاب لــو واهللاِ ِبـسـره ِالغــرام يفً يومـا ُ ِّ  

ـــرن َّوألصب ــىل  َ ـــواه ع َّفــربام  ُه ــيم  َفــاز   ُ ُاملت َّ ــصبـ  ِالوصــال  يف  ُ ِرهب ِ  

ُاحلسن  ّالسالم، عليه يوسف وسرية املتناغم األلفاظ إليقاع هنا ُّكله ُ
 العاشقون: (قوله مع بدأنا فإذا ّبالتشبيه، اإليامء أسلوب اعتامد إىل إضافة
ّمتكأ للنّسوان يوم (حادثة إىل ّخفية إشارة نلمح) أرسه يف بأرسهم  وال ،)ُ
 املحبوب، بفتنة ّالتام االنبهار داللة تعميق يف ُيسهم هنا اجلناس ّأن خيفى
 يوسف ّقصة من اإلفادة موقف مع متناسبة) ًعزيزا أضحى (عبارة وتأيت
ّالصديق فيوسف ّالسالم، عليه  َاملحن من ّعدة بمراحل ّمر قد ّ

 فكلمة وعزيزها، مرص سلطان يغدو أن له اهللا ّهيأ ّحتى واالختبارات
ّالتحول، معنى حتمل) أضحى( ّوالتبدل ّ  بني والفرق حال، إىل حال من ّ

ّالشعري ّالنّص  هو ُاحلسن ّأن فكرة عىل ّيرص ّالشاعر ّأن ّالقرآين والبيان ّ
ًمترصفا ًسلطانا املحبوب جعل الذي اس، شؤون يف ّ  يوسف ّأن حني يف النّ

                                            
 .١١٢: ّشعر صفوان بن إدريس املريس) ١(



 

 -١٠٥-

 وذكائه، تدبريه وحسن بحكمته مرص يف ًعزيزا أضحى الكريم القرآن يف
 يسهم مرصه، يف عرصه يوسف احلسن يف :ّبأنه ملحبوبه ّالشاعر وصف ويف

ًمهيمنا ًقادرا غدا املحبوب ّأن فكرة تأكيد يف اجلناس  ومكانه، زمانه يف ُ
 ويف. ّمكانية داللة ← مرص وكلمة ّزمانية، داللة ← عرص فكلمة
 هذا حمراب يف ًعبدا بات ّبأنه يعرتف الغرام، شباك يف بوقوعه ّالشاعر إقرار
 ّالشاعر وبني بينها الفرق ّلكن العزيز، زوج حالة ْكانت كام ّاليوسفي اجلامل
 المني َمن يدا ْتبت : (ّالشاعر قول ويف فال، ّالشاعر أما بغرامها، باحت ّأهنا
ِحسنه يف  )١(MG F E DL :للنّسوة العزيز امرأة قول إىل إشارة ،)ُ
 القاطعة ّباحلجة كالمها دعمت العزيز امرأة ّأن َاملوقفني بني والفرق ،

ْقطعت عندما ّ  ويبدو الئمه، ُفيشتم ّالشاعر ّأما اهليام، ّبسكني النّسوة أيدي ُ
 البيت ويف ًيوما، اهلوى ِرشاك يف يقع مل ّألنه ّإياه ًعاذرا نفسه الوقت يف

ّيعلل األخري  الفرج، ُيعقبه أن ّالبد ّفالصرب  ويصرب باألمل، نفسه ّالشاعر ُ
ّالصد يوسف زواج إىل ِالفكر يثب وهنا  ّورد هرمت، أن بعد زليخا من يقّ
  )٢(.هلا ّالسالم عليه يوسف دعاء بفضل شباهبا هلا اهللا

 عبد ّالشاعر الغزل ميدان يف ّاليوسفي احلسن توظيف يف برع ّوممن
 الليل يف شمعة بيده حيمل وسيم غالم وصف يف يقول البسطي، الكريم
 :- املتقارب من - البهيم

                                            
 .٣٢: يوسف) ١(
: ّورشح مقامات احلريري. ١٢٥ – ١٣ج : هناية األرب يف فنون األدب: ّللتفصيل ينظر) ٢(

 .١٦١ -٤ج 



 

 -١٠٦-

ــــت ِكفــــه   ويف   َاملليــــح  ُلقي ِالـشمع  مـن  ٌعمود   ِّ ُيوصـف ال  َّ َ ُ )١(  

ـــت ــد  ُفقل ـــي  وق ــسـنه  راقن ُح ــك   ُُ ــسـالم  َعلي ُال ــا   ّ ــف   أي ُيوس ُ  
ِفتن ّملا ّفالشاعر ِوسحر الغالم ُبحسن ُ  تليق كلمة جيد مل ّاآلخاذ بجامله ُ

 احلسن غاية يف القافية يف موقعها جاء التي) يوسف  (كلمة سوى بوصفه
 ّأن ّوالدليل املعنى، جهة من موضعها من ّمتكنت قد فالقافية رف،ُّوالظ

ُالسالم َعليك: قوله عند بكالمه وقف لو ّالشاعر  ّمهمة ّللمتلقي وترك أيا، ّ
 .ّالذهن إىل سيتبادر ما ّأول هي يوسف كلمة لكانت القافية، ختمني

 ّألسلويبا االنزياح إىل يعمد ّالشاعر ّأن هنا القارئ انتباه يثري ّومما
  : اآليت النّحو عىل ّوالتأخري ّالتقديم يف ّاملتمثل

  
  

ِكفـه يف                     ُ ال   (           ّالشمع من               ٌعمود              ِّ َيوصف ُ(  
 

                             واملجرور اجلار         ّمؤخر مبتدأ          ّمقدم خرب                   
 ّالصفة                                                        املوصوف

 
 

ُحسنه راقني وقد                   :ُفقلت ُالسالم َعليك                     ُ ّ .... 
 

                                            
 .٣٣٠: ّديوان عبد الكريم القييس) ٣(



 

 -١٠٧-

 ّمؤخر مبتدأ             ّمقدم خرب                 ّاعرتاضية مجلة                الفاعل     الفعل      

 ّاملؤخر به املفعول                                                                                     
 إىل فيعمد االنزياح، طاقة من اإلفادة يتقن ّالشاعر ّأن ويبدو
 ثارة،واإل ّالتشويق من ٍّجو إثارة بغية ّالنّحوي النّسق يف ّوالتغيري ّالتحريف

 ّاملميز ّالشاعر ّأن نلحظ إذن. موقعهام عن به واملفعول اخلرب ّيؤخر لذا
 يعبأ ال «فنراه غاياته، خيدم بام اللغة، مفردات مع بذكاء يتعامل كيف ُيدرك
ثر، يف املعهود النّحو عىل الكلامت بنظام  عليه ُتسيطر حني ّوالسيام النّ

 حينها القصيدة قارئ ّمهمة ّماأ )١(».مشاعره عليه املعنى ويملك العاطفة،
 سياق يف ّنحوية مواقع شغلت التي ّاحلية الكلامت مع يتعامل« فأن

 مع وليس وحدها، ّالنّحوية املواقع مع وليس ّاحلي، ونسيجها القصيدة
 )٢(».وحدها الكلامت
 :- الكامل جمزوء – إلبرية شاعر املنفتل يقول مشابه سياق ويف

َاملــدنفا    َالفـــؤاد   فــشفى   زارنــــي   ٌغــــزال   بأبـــي ُ )٣(  

ـــــه ُعـانقت ُ ْ ـــــي      َ ـــوب   ّفكـأنن ـــانق ُيعق ـــفا  َع   ُيوس

 ُاحلسن من يوسف اسم إليه يرمز ما باستيحاء يكتفي ال هنا ّوالشاعر
 وإخالص الوجد ّشدة من يعقوب اسم إليه يرمز ّمما ًأيضا يفيد ّإنام والفتنة،
ّالشعرية ّالصورة خالل من ّليدلل. املحبوب برؤية ّوالشفاء ّاحلب،  مجال عىل ّ

                                            
عر العريب) ١( ّ  . ٥١ – ٥٠: ّاجلملة يف الش
 .  ٥٠: املصدر نفسه) ٢(
َاملدنف. ٧٥٩: ٢ مج – ١ ق:ّالذخرية) ٣( ّمن براه املرض حتى أشفى عىل املوت: ُ َ . 



 

 -١٠٨-

 عاطفة صدق يستلهم أن اختار ّالشاعر ّولعل. جتاهه عاطفته وصدق حمبوبه،
 ّاحلب، يف عاطفته  صدق عن ّالتعبري يف) يوسف ← يعقوب (ّاألبوة
 .املتلقي ّثم ومن املحبوب، إقناع يف أقوى ّحجته لتكون

 ّوالدالل، بالغنج للمحبوب ّياليوسف احلسن ربط من ّالشعراء ومن
 متى وهيجر شاء، متى عاشقيه فيصل ُبحسنه، ًمتباهيا ًدالال يتيه فاملحبوب

ًمتغزال سهل ابن يقول شاء،  :- ّالرسيع من - ّ
ُمستحــسن َ ــاف  َُ ــا   ِاألوص ـــال   ُممنوعه ــه  ف ُترم ْ ــسوى   ُ ــر   ب ِالفك ْ ِ )١(   

ْاهلج َـي   سامريـــ ويــا  ُاحلــسن  َّيوســفي يــا ْأشـفق رَ ّالعـذري للهـوى ِ ُ  

 إذ العاشق، عىل ونقمة للمعشوق نعمة كان هاهنا ّاليوسفي فاجلامل
ّالسامري، باهلجر اجلامل هذا اقرتن ّالسامري ّقصة إىل ّدينية إشارة نلمح وهنا ّ ّ 
 بني قومه دين هجر عندما واخليانة، والفراق باهلجر املثل مرضب غدا الذي

$  M همَّوأضل َوفتَنهم إرسائيل،   #  " !
  ,   +  *        )   (  '   &  %...   =  <  ;     

K   J  I  H  G  F  ED  C  B  A   @   ?  >  N  M
U T S R Q P OL )باهلجر للمحبوب ّاليوسفي ُاحلسن يقرتن عندما إذن)٢ 

ّالسامري ع ّاملحب ُّتذلل ًحتام النّتيجة ستكون ّ  .املحبوب ومتنُّ
 -  حمبوبه ًمستعطفا ّيـاألندلس ّحيان وـأب يقول ابهـمش ٍنحو وعىل

 :- البسيط من
                                            

 .١٨٢ -١٨١: ّديوان ابن سهل اإلرسائييل) ١(
 .٩١ -٩٠ -٨٨: طه) ٢(



 

 -١٠٩-

  
ُمطمعـه ُاللفـظ َلـيس ِالقلـب َقايس يا َ َ   
ِاجلفون ساجي  ِاللحـظ َحنني ُ ُرامحـه َّ َ ِ )١(  

ــا ــرق  أم ــصب  ُّت ٍّل َ ــك   ِ ــب   َفي ٍمكتئ ُ  
 

 
ٍّعــف  ــود  يف  ًصــادقا  غــدا  َ ُكامتــه  ِّال َ ِ  

َأشـبهت  ْ َيوسـف َ ًحـسنا ُ ُّواملحـب ُ   ُلــه ُ
 

 
ٌســـبع  ْ ٌشــداد  َ ــيهن  عــىص  ِ ــه  َّف ُالئم َ ِ  

ُيلومـه     ِبــه  ُهيـيم  مـن  يـدري  َلـيس  ُ
ُهائمــه  ِالقـــلب  َحــزين  ُيــراه  ْلكــن  َ ِ  

ـــه ْأن  ًوصـــاال  َمنـــك  ُكفــــاه ُتكامل َِ ُ  
 

 
ــراك  ْوأن  ــبحت  ْوإن   َي ــه  َأص ُكامل َِ)٢(  

ًغنجا ُيتيه ّاليوسفي اجلامل ذا املحبوب ّأن نجد ًأيضا وهنا   ًودالال، ُ
ُويتقلب اهلجران، بلوعة يصطيل العفيف العاشق نلمح حني يف  مجر عىل ّ

ًجليا ّويتضح. ُالبعد ونار العذل،  ّالنّبي اسم به ارتبط ّمما يفيد ّالشاعر ّأن ّ
 يقتيض ّاحلب ُعرف ّبأن ُّيقر نراه إذ ،)ّالسبع ّالسنوات (من فـيوس
 :اآليت

                                            
ّديوان أيب حيان األندليس) ٣(  .فاتر الطرف: ّ ساجي الطرف.٣٧٣:  ّ
لم. جارحه:  كامله) ١( ْاجلرح: ْالكَ ُ. 



 

 -١١٠-

 من عجاف سبع يف ُيتوه العاشق  ← لاجلام ّيوسفي املعشوق
ّالصد  .والعذل َّ

 اهليبة من هبالة للمحبوب ّاليوسفي ُاحلسن ربط من ّالشعراء ومن   
َملك َومن ّوالقدسية، ّ سليامن وهيبة يوسف مجال َ  يف ًملكا ّيرتبع أن له حيق

 : - الطويل من-  خفاجة ابن يقول العاشقني، أفئدة
ٍسـفصـورة يو مثـل يف لنا تراءى ُ  

 
ِملـك سـليامن مثـل يف لنا تراءى  ِ ُ)١(  

ــه  ُحمبت ـــي،  ُّ ــواه  دين ـــي  ُومث   كعبت
 

ــه  ُورؤيت ُ ــراه  ّحجــي، َ ــرآين  ُوذك   ق
 بات قد اجلامل يوسف كان إذا: اآلن ُنفسه ُيطرح الذي ّالسؤال ّولعل 

 يغدو أن يمكن فهل. نواله وترجو ّبحبه، األفئدة هتيم الذي للمعشوق ًرمزا
ِالدنف شقللعا ًرمزا  ؟ .العليل َّ

ًتاما ًانزياحا نلمح أن يمكن هل أي  ّتتجىل الذي ّالقرآين ّالثابت عن ّ
 هواه، رشاك يف األنثى ُتقع الذي املحبوب ّأنه عىل يوسف صورة فيه

 . ُبحسنه واالفتتان
 حمبوبه ّأن له تراءى الذي ّاألندليس ّحيان أيب عند تكمن اإلجابة ّلعل

ِلفتن ّالسالم عليه يوسف ُرآه ولو األوصاف، ُكامل ُاحلسن، ُواحد ُ  بجامله، َ
ِوسبي ّبدله ُ ِوغنجه، َ ِ  : - ّالرمل من - يقول ِّوده، صفو إىل وطمح ُ

ٌشـــادن   وبروحـــي ُمـــسكنه   ِ ُ  
 

ٌمقلـة  َ ــف  ٌوقـــلب  هتمــي  ُ َ ُجي ِ)١(  

 

                                            
 .٣٤٦: ديوان ابن خفاجة) ١(



 

 -١١١-

ــري ُّقم ــه  ِ ــوري  ِالوج ــسنا ُّن   َّال
 

ــو  ــام   ُرآه  ل ــه   َه ــف   ِفي ُيوس ُ ُ  
ُغــصن  ــان ُ ــه  ٍب ُحتت ُدعــص َ ًنقــا  ِ َ  

 
ــه  ُفوق ـــمس  َ ــسف وال  ٌش ُتنك َِ  

ــه  ُعين ـــاد ُ ــون  ٌص ــب ٌون ٌحاج ِ  
 

ُصــدغه  ُُ ٌّوقـــد   ٌواو   ْ ُألـــف  َ ِ  
ـــواو  يف  ًعجبـــا  ُتعطفـــه ال   ِال ُ ِ  

 
ِخـــده  َوســط  َوهـي  ُتنعطــف  ِّ ِ  

ــان  ــذري َب ــذار يف ُع ٍع ــل ِ   يف َّح
 

ُتقتطــف مــا  ِّاخلـــد  يف  ٍوردة  َ َ ُ  
ـــرت  َ  ىف   يف  َأمحـــر  يف  َأخـــرض

 
ــه  ٍأبــيض  ٌســـود  ِحتمي ُوطــف  ُ ُ ُ  

ــك ْإن  ــه ُاألضــداد ُت ــت ِفي ْاتفق َّ  
 

ــــا  ــــلف  باهلــــوى  فعلين ُختت ِ َ  
ــنفس َشــقيق يــا  ِال َمالكهــا بــل َّ ِ  

 
ــك  ــالرق   َل ِّب ـــا   ِّ ف   أن َ ــرت ُمع ِ ُ  

ــام  ــت  َّكل ُكلف ــي  َّ ــنكم  قلب ُع ُ  
 

ُصــربه،  ـــبي   َزاد  ََ ــ   بقل َالكل   ُفَ
) ّاليوسفي اجلامل (تنسب التي األمثلة بعض ّاألندليس ّالشعر يف ونجد 

ُأنه إىل َذلك ُّومرد ّالسلطان، إىل ٌ ٌمجال ّ  والعفـاف ُاحلـسن معـاين ُّيـضم مطلـق
 واخلـداع، والغـدر واحلـسد اجلـسد ربقة عن ّتنزه ُفصاحبه والبطولة، واخلري
ى ّالشعراء، يلةأخ إليه هتفو ّمثايل ٍطابع ذا ُمجاله غدا لذا  يف قـرائحهم به وتتغنّ

ّالسلطانية مدائحهم  ّالـرمحن عبـد يف ّربـه عبـد ابـن قـول ذلـك أمثلـة ومن. ّ
 :– البسيط من - بيعته يوم يف ّإياه ًمهنّئا النّارص

ْمن يا   ِواجلـود  ِالبـأس  ُرداء  ِعليـه  َ
 

َكفكِ جود من    )٢(ِ يف العود ُاملاء جيري ِّ

                                                                                                         
ّوان أيب حيان األندليسدي) ٢( ُوجف القلب. ٣٠٥ – ٣٠٤: ّ الكثيب من : ِّ الدعص-خفق : َ

ّ  عذار الرجل–ّالرمل املجتمع  ِشعره النابت يف موضع العذار، والعذار: ِ ِ ّ  -جانب اللحية : ُ
َالوطف  .كثرة شعر احلاجبني واألشفار واسرتخاؤه : َ

 .٧٢: ّديوان ابن عبد ربه) ١(



 

 -١١٢-

َتطلعت  ّملا   لنـا  ِاخلمـيس  ِيـوم يف  َّ
 

ُوالناس    ِعيـد  بال  ٍعيد  يف  َحولك  ّ
ْاألبصار واكتحلت َنحوك ْوبادرت  َ ُ  

 
ِبحـسن  ِحمــراب  يف  َيوســف  ُ   ِداود  ِ

 وإذا ّاملتلقي، تأرس ّوالطرب النّشوة من أجواء األبيات هذه يف تشيع 
 املعجم اعتامد يف ّتتمثل ّأهنا لوجدنا ّالنّص يف اجلامل أرسار عن نبحث رشعنا
 بديل ال ّوكأنه موقعها يف مناسبة تأيت كلمة ّفكل للمعنى؛ املناسب ّاللفظي
 من ّيتأتى والذي ّالنّص، به يموج الذي احلركة إيقاع عن ًفضال عنها،

ُ ٌأمر وهو ّباحليوية، ّتضج التي األلفاظ توظيف  كام ّالشاعر، وغرض يتوافق
 سياق يف ) ّاليوسفي احلسن ( توظيف لخال من ّالنّص يف ّالتعبري مجال ّيتجىل
 ٍنحو  عىل ّالقرآين  املعنى فضاء  توسيع وهباءها ّالصورة ألق يزيد  ّومما املدح،
 من فيفيد داود، بتقوى للممدوح ّاليوسفي ُاحلسن يقرن ّفالشاعر مبدع،
 : داود ّنبيه يف تعاىل قوله

M  ¦    ¥¤      £      ¢     ¡     �        ~         §    
L )١( 

ُحسن االستيحاء وهذا  ّاألندليس ّالشعب أنظار فاكتحال الوقع، َ
ّيشكل داود حمراب فلك يف ّالدائر ّاليوسفي باحلسن  تتناسب بديعة لوحة ُ
 ّوالتأثري اإلثارة، عىل ّالصورة قدرة تزداد وبذا. العيد يوم يف ّوالزينة

 .املتلقي نفس يف ّالوجداين
 بن حييى ّالسلطان مدح يف ّالصلت أيب بن ّأمية يقول مشابه ٍنحو وعىل

 :- البسيط  من - متيم
                                            

 .  ٧٩: األنبياء) ١(



 

 -١١٣-

ْوارغب َبنفسك َ ًندى ووغى عن إال ِ   )١(ِواجلود  ِالباس  بني  ُأمجع  ُفاملجد   ً

ُمواهبه  ْأحيت  الذي حييى  ِكدأب َميت   ُ ِالرجــاء  ْ   ِاملواعيــد  بإنجـاز  ّ
ـــدا  إذا ــرسير   ب ــك  ب ِاملل ــا   ُ ًحمتبي   ِداود  حمــراب  يف  َيوســـف  َرأيــت   ُ

 املروءة (ّاخللقية الفضائل بني مجعه املقام هذا يف ّللشاعر ُحيمد ّومما
 إطار يف). اهليئة ُوحسن املنظر مجال  (ّاجلسمية والفضائل ،)والورع ّوالتقى
 .ّالسلطان لعظمة متكاملة صورة رصد

 - بالعيد ّإياه ًهنّئام املعتضد ًمادحا زيدون ابن يقول مماثل سياق ويف
 :- الطويل من

ــا َّقرن ـــد َ َمحـــدك، اهللاِ ِبحم ـــَه  َ ُإن ّ  
 

ُألوكد  ظي ما  َ ُ ُويزلـف  ِلديـه  ِحي ِ ُ)٢(  

ــاك  ــىل  يف  َرأين ــصىل،  أع ّامل ــأنام ُ   ّك
 

َتطلـع  ُيوســف  َداود  ِحمـراب مـن  َّ ُ  
 ّالصورة حسن فتى يمدح خفاجة ابن يقول مشابه سياق ويف 

 :- الطويل من -ّالسلطان عند له ُعّويتشف ّوالصوت،
ًيوسفا ترى ِثوبه يف ُ َحـسن ِ   ٍصـورة ُ

 
ـــسمع  ــــه   ًداودا   ُوت ـــرتنام   ِب ِّم ُ)٣(  

َتقلد  ُعـاتق  ُمنـه  َّ ِامللـك   ِ ًمرهفـا   ُ َ ُ  
 

ُالعـضب  نبـا  ما إذا  ُاملهنـد  َ َّ   َّصـمام ُ
 

                                            
ّديوان أمية بن أيب الصلت األندليس) ٢( ّ ّ :٥٢. 
 . ٤٩٦ -٤٩٥: ديوان ابن زيدون) ١(
 .  ٢٣٨ -٢٣٧:  ديوان ابن خفاجة) ٢(



 

 -١١٤-

 ملمدوحه،) ّاليوسفي احلسن (ّالشاعر يستوحي البيتني هذين ويف
 عليه حرص ٌأمر وهو والقيادة، ّالتدبري بحسن ّاليوسفي، اجلامل يقرن نراهو

ّالسياسية مدائحهم يف األندلس شعراء ّ. 
 وداود احلسن يوسف ّثنائية ّأن ّالسابقة األمثلة سياق من ونلحظ   
ّالسلطانية، املدائح إطار يف ّالشعراء أخيلة إليه هتفو ًنموذجا غدت قد الورع ّ 
ّالثنائية هذه حول ًمرارا ّاألندليس ّشاعرال يطوف وحني  هيدف ّفإنام ّاملدحية، ّ
 . الكامل من ًقريبا بممدوحه يرتقي أن إىل

 من - ًمادحا اخلطيب بن ّالدين انـلس يقول آخر سياق ويف
 :- البسيط

َوصاحبتك ْ ِاأليــام  عىل  َ   ٌأربعــة   ّ
 

ـــز  ٌّع ــرص  ِ ــد  ٌومتكــني  ٌون   )١(ُومتهي

َيوسف يا  ـا ُواحلسن ِلكُامل ُ ًارتقـب زمن ْ  
 

َراياتـك  ُاحلمــر  ُ ِخديــه يف  ُ   ُتوريــد  َّ
ّالديني، املعنى عمر يف إطالة من به أتى ما يف ّللشاعر يبدع وهنا  ّ 

َحسن ّالسلطان امتلك ّفلام ُيبرشه ّالشاعر رشع َوملكه يوسف ُ  بمستقبل ُّ
 عليه يوسف شأن كان كام األرض يف ّالتمكني ّويتوجه البرشى ُحتدوه
 . ّالسالم

 يكتفي ال ّاألندليس ّالشاعر ّأن نجد أمثلة من ّتقدم ما خالل ومن   
 احلسن هذا يقرن ّوإنام فحسب، للممدوح ّاليوسفي باجلامل باإلشادة
 األمثلة ّقلة إىل هنا اإلشارة وجتدر، أمورها وسياسة البالد قيادة يف بالرباعة

                                            
 .٣٣١ -١ج: ّديوان لسان الدين بن اخلطيب) ١(



 

 -١١٥-

 التي باألمثلة قيست ما إذا املدح ميدان يف) ّاليوسفي احلسن (تتناول التي
 .الغزل ميدان يف) اجلامل يوسف (استحرضت

 قول) ّاليوسفي ُاحلسن (صورة استلهام يف األندلسيني بدائع ومن   
ّالرمادي، يوسف ّالشاعر  مجال لوصف احلسن هذا ّرمزية استعار وقد ّ
 : -ّالطويل من - ّالصبح انبالج
ْوكم ْمجعتنـا  قـد  ٍليلـة  َ َ ْدبـرتوأ  َّ َ َ  

 
ــوح  ُتن ــىل  َ ــا  ع ــف  ِتفريقن ُوتله َّ َ َ)١(  

ٍأنـس  ِوليلة  ْغمرنـا  قـد  ُ َ   َظالمهـا  َ
 

ِبأوجـــه  ُ  ٍ ـــستنري  راح شـــف  ُت ُ ُفرت َ  
ــدا ْأن إىل  ــه ب ِ ُوج ــصبـاح ــأنام ّال   ّك

 
َحتمــل  َّ ٌلقــامن  َ َوأقبــل  ُ ُيوســف  َْ ُ  

 فيها يصف ّمركبة صورة لنا ُيعرض ّالشاعر ّأن املثال هذا يف ّويتضح 
ٍأنس جملس ُمجعه ُ  ّالراح، برشب الليل ُظلمة ّيبددون فرشعوا ًليال، ُوأصحابه َ
ْظلت وقد ًمدبرا الليل ّوىل أن إىل عليهم، تدور ّوالرسور النّشوة كؤوس ّ ُ 
 . جديد صباح تباشري األفق يف الحت حني

هار، وإقبال الليل إلدبار تصويره يف ّالشاعر ويبدع  يستعري إذ النّ
ّالدينية، املتلقي ثقافة إىل ًمستندا ليوسف، ّوالصبح لقامن،ل الليل ّ 

ًنموذجا ّيمثل ّالسالم عليه فيوسف  طلوع به َقرن لذا ُاملطلق للجامل ُ
ِعرف احلكيم فلقامن بلقامن، َالليل ّشبه وباملقابل ّالصبح،  ُالعمر، بطول ُ
 اهللاُ مرح«: وصفه يف قيل ّفمام اجلامل، حمراب يف ّاحلظ ّوقلة ّوالسواد
َحسب؛ وال ٍمجال وال ٍمال وال ٍأهل عن أويت ما أويت ما ّإنه لقامن،  كان َ

                                            
ّشعر الرمادي) ٢( ّ  :٨٨ . 



 

 -١١٦-

ًحبشيا، ًعبدا ًسكيتا ًرجال وكان ، أعتقه ّالسالم عليه لداود موىل ّ  عميق ّ
ظر،  ويعترب، وينظر ّليتفكر احلكامء َأبواب ويأيت... الفكر، بعيد النّ
     )١(».أويت ما أويت فلذلك
 : لطانّالس يوسف - ب
 وتدبري ، مرص شؤون رعاية يف بارز ٌأثر ّالسالم عليه ليوسف كان
 هذا ترك وقد ، يسري غري ًزمنا فيها ّوالسلطة األمور مقاليد ّوتوليه أمورها،
 يستوحي حزم ابن هو فها ّاألندليس، ّالشعر ميدان يف واضحة بصمة األمر
 :- الطويل من - ممدوحه  ًخماطبا اجلانب هذا

َأعيـذك    )٢( حيبـو  أو ُّينجر ُّوالكل  ًسابقا أتى   الـذي  ّأننــي  َترتـاب  ْأن  ُ
َأمثلك ُالقطب األدب  ذا ِأفالك من ّبأين   ويمرتي  مكاين عن  يعشو  ُ   !؟ ُ

ُالشمس  أنا   ُالغـرب   َمطلعي  ّأن  عيبي  ّولكن   ُمنـريةً  ِالعلـوم  ِّجو يف  ّ
ـــي   ًرجـــاال  ّوإن يع  ّضيعون ُ ــض ٌل ْأنل  ملً زمانا  ّوإن   َّ ُخـصبه   َ َ ُجـدب  ِ َ  

ٌزهو   َّيمتد  ْأن  َوحاشاي َاحللم َّيستفز ْوأن   بمنطقي   ْ   ُالعجـب  قويل يف  ْ
ْمن  عىل َوليس   ٍأسـوة   َخـري  َيوسف  يف  يل  َّولكن   ُذنـب ائتسى  ّبالنبي َ
َوالـصدق  َّاحلق َوقال -:ُيقول ُعتـب  ٍصـادق عىل ما  ٌعليم ٌحفيظ   ّ أننـي- ِّ َْ  

                                            
 . ٦٤ : ٣ج : خمترص تفسري ابن كثري: وينظر. ١٥٨: ٢ج : ربيع األبرار ونصوص األخبار) ١(

 ). ٥: حاشية (٢٥: يهات من أشعار أهل األندلسّالتشب: وينظر
 .٧٨ -٧٧ -٧٤: ديوان ابن حزم) ١(



 

 -١١٧-

 حياته، عليه ملكت قاسية غربة ّظل يف ّبالضياع يشعر بات حزم ابن
 عليه يوسف شخص يف فوجدها ّالتائهة، ذاته عن يبحث رشع حينها

 ًمقتديا مكانته ورشف منزلته ّعلو إىل ممدوحه ّينبه نجده لذا ّالسالم،
 من آنس  حني مرص عزيز أمام جرأته من ًمفيدا ّالسالم عليه بيوسف
M I إذ  البالد، شؤون تدبري عىل قدرة نفسه H                                              G F E  D

L  K JL )ّبالنّبي االقتداء إىل حزم ابن دفع الذي ما ولكن ،)١ 
  ؟.غريه دون من ّالسالم عليه يوسف

 أنكروا عندما له جمتمعه وظلم واحليف بالغربة شعر حزم ابن
ّالشخصية جتربته وجد لذا شأنه، من وانتقصوا فضله  لتجربة مماثلة ّ
ُفضيعوه ّالعلية مكانته عن وقومه إخوته غفل حني ّالسالم عليه يوسف ّ 

ُأيده حني يف وأهانوه،   ّخفي ٍطرف من يغمز ّالشاعر ّوكأن ّومكنه، اهللا ّ
ُحساده ّأن إىل  ّالبد اهللا ّألن يوسف، إخوة ندامة سيندمون له والكائدين ُّ
ظهره أن  .عليهم ُي

 يوسف ُفعيب ّالرجلني؛ جتربة بني القائم الفرق إىل هنا اإلشارة وجتدر
 شمس كونه يف ّفتجسد حزم ابن عيب ّأما له، ّالزائدة أبيه ّوحمبة مجاله يف ّمتثل

 . ّالرشق ال الغرب من أرشقت التي العلوم
 فيوسف ، منه ةجرأ أكثر يبدو بيوسف اقتدائه من ّبالرغم حزم وابن

 امللك، رؤيا وتعبريه ّالسجن، من خروجه بعد الكالم هذا قال ّالسالم عليه

                                            
 .٥٥: يوسف ) ٢(

٨  م-جتليات قصة يوسف

 



 

 -١١٨-

 بمقدراته بتباهى فهو حزم ابن ّأما هتم، من إليه ُنسب فيام براءته وثبات
 .بساقيه ّتعض والقهر ّالذل قيود زالت وما ّالرشيفة، ومرتبته
 يف يوسف ّلنبيه ىلتعا اهللا متكني حادثة من َأفاد من ّالشعراء ومن 
 املكني ّالسلطان ذي ممدوحه بني مشاكلة فعقد املدح، غرض يف ّالسلطة
 ابن يقول ثرواهتا، عىل ُاملؤمتن مرص عزيز يوسف وبني ّالسديد، واحلكم
ّالشنرتيني فرتون  : -الوافر من - ّ

ــت ِالتـشبيه  يف  َكنت ما إذا   ًثالثـــا  حتكــي   ًثالثـــة   ُرأي ْتنـصف   ّ ِ ُ)١(  

ــاجو ـــل فت ُالني ْيوسـف َوأنـت   ُشنرتين، ٌومصـر   ًوحــسنا،  ًمنفعـــة  ّ ُ  

 ّالقرآنية ّالقصة مفردات دالالت استيحاء يف يربع هنا ّوالشاعر
 خميلة يستثري فهو ّاألول، البيت يف ّالتشويق اعتامد يف براعته عن ًفضال

 بني العالقة ّقوة إىل تشري الكلمة فهذه ،)تنصف: (بقوله ّوالسيام ّالسامع،
ّاملشبة ّالداليل؛ االنزياح إىل ّالشاعر يلجأ الثاين البيت ويف. به ّواملشبه ُ ّ 
يل،= فتاجو  ثقافة عىل ًمعتمدا يوسف، = املمدوح مرص،= شنرتين النّ
ّالدينية، ّاملتلقي  العميم ّوالرخاء باخلري ًعارفا يكون أن جيب ّفاملتلقي ّ
 .فيها يوسف ّللنّبي ونامليم احلكم ّظل يف مرص عاشته الذي

 األندلس ختييل من فيه بام األندلسيني راق قد ّالتصوير من النّوع وهذا
 أيب شيخنا قول َأحسن وما«: ّاألبار ابن يقول ًفمثال ّالظالل، وارفة جنّة

  : املعنى هذا يف حريق بن احلسن
ــدمري  ْأصــبحت ُت ِ ْ ــصـرا  ُ ًشــبها  ًم ــو   َ ــف وأب َيوس ــا  ُ ـــفا  فيه   )١(»ُيوس

                                            
 .ّمن أكرب أهنار شبه اجلزيرة األيربية: تاجو. ٢٣: حتفة القادم) ١(



 

 -١١٩-

 الثالث يوسف ّالسلطان ممدوحه يف فركون ابن يقول مشابه نحو وعىل
 :- الطويل من –

ٌيوسف حكى ِاحلسن وامللك يف ُ ِ   ُيوسفا ُ
 

 
ـــة  ٌفغرناط ــصـر  َ ٌم ــدواه  ِ ُوج ــا  َ ُنيله ِ)٢(  

ُفأورثـــه  َ َامللــك  َ َاملؤثـــل   ُ ّ َ   ُوالعـــال   ُ
 

 
ــــه  ُوأنجب ــــا    َ ُصديقه   ُوخليلهــــا   ّ

 ويوسف ممدوحه بني القائم ّالتامثل إىل باإلشارة يكتفي ال كونفر وابن
 ٍنحو عىل ّالصورة فضاء يف ّيتوسع بل ُوامللك، ُاحلسن بجامع ّالسالم عليه
 ذلك يف عجب وال نيلها، حياكي املمدوح وعطاء بمرص، شبيهة فغرناطة مبدع،
 .األرض يف ّالتمكني ُومنحه امللك صفات ممدوحه َأورث قد يوسف ّفالنّبي

 - عرصه وزراء أحد ًمادحا ّاألندليس سهل ابن يقول مشابه سياق ويف
 :-الطويل من

ْوالصدق واغتدت العدل يفً يوسفا حكى ّ  
 

 
ًنيال  ُعطاياه  ٌسـبتة  ْواغتـدت  ِ ْ   )٣(ِمـرصا  َ

 
                                                                                                        

والبيت من . ٣٢ - ٣١ – ١٣٥: ّابن حريق البلنيس حياته وآثاره: وينظر. ٢٣: حتفة القادم) ١(
 . ّبحر الرمل، وهو يف مدح وايل مرسية أبو يوسف بن عبد املؤمن

 .٢٢١: ديوان ابن فركون) ٢(
ًزر غبا : مل يبالغ فيها، ويف املثل: ّغبب يف احلاجة.   ١٥٠: ّديوان ابن سهل اإلرسائييل) ١( ّ ِ ْ ُ

ًتزدد حبا ّ ُ ْ. 



 

 -١٢٠-

ـــدوم مـــد   ُعطايـــاه  ُت ُ ُوحي ُّغبهـــا    َ ِ  
 

 
ــوب  ُوص ـــا َ ـــه  َدام ْإن  احلي ُإملام   َّرضا  ُ

 
 للبالد، ممدوحه سياسة ُحسن يف يبالغ أن أراد ّملا هنا ّوالشاعر

هه  إىل ّوالصدق العدل فإسناد وصدقه، عدله يف ّالسالم عليه بيوسف ّشب
 بفضل مرص عزيز غدا فيوسف ّمجة، ّتعبريية ٍطاقات حيمل يوسف ّالنّبي

اس بني عدل فقد ّوالصدق، العدل يف النّاجحة سياسته  أعوام يف النّ
 خزائن ّبتويل ٌكفيل ّإنه قال عندما الوعد َوصدق ّوالرخاء، ّدةّالش

 فعطايا املعنى، عمر يف ّيمد الشاعر ونجد. ُواليرس ُالعرس وقت األرض
 ّأن من ّاحلساد ألسنة عىل شاع ما ّأما مرص، = وسبتة النّيل، = املمدوح
 بني املحاكاة عقد يف يكمن عليه ّفالرد عطاياه، يف يقتصد املمدوح
 يوسف ّاتبعها التي االقتصاد سياسة فلوال يوسف، ّوالنّبي املمدوح
 ّيؤكد ٍشاهد أعدل احليا ويف. ًوبؤسا ًجوعا حوهلا وما مرص هللكت
 .       ّوالرضر اهلالك إال جيلب ال فدوامه ذلك،

 اقتصاد عىل األمني احلكيم احلاكم يوسف صورة استيحاء بديع ومن
 بني مشاكلة عقد وقد ّاملريي، البلوي الواحد دعب ابن قول وثرواهتا، البالد

 ّالسالم عليه يوسف والنّبي نرص بن احلجاج أيب يوسف ّالسلطان ممدوحه
 :- الكامل من - يقول اسميهام، بني ّالتشابه ًمستثمرا
ْفتحت  اخلالفة ُهيني   َباهبـا   َلك  ّ

 
ًيمنا  اهللاِ ِاسم عىل ْفادخل    )١(َغاهبا  ُ

 
                                            

 .٢٢١ – ٣ج : اإلحاطة يف أخبار غرناطة) ١(



 

 -١٢١-

ًيوسـفيا يا ِوبوجهــه   ِاسمــهب  ّ ِ  
 

ْوصن   ملنربها   ْاصعد    ِحمراهبـا   ُ
َمكنك ِاألرض يف  ٍكيوسـف  ُاإلله  َّ ُ  

 
َّولتملكـــن  َ ـــها   ُ   َأرباهبـــا   ِّبرب

  مـا  ِبعد  من  َآراهبا  ُبكم  ْبلغت 
 

  !رابــها  ما  نسوةٌ  َلذلك  ْقالت 
َكفوها  ُتراود  ْكانت    إذا  ّحتـى  ُ

 
ْظفرت  ِ ْغلقت  َبيوسف َ  َأبواهبـا  َّ

ئ فنراه العميم، اخلري يسودها مديدة بوالية ممدوحه ّيبرش هنا ّفالشاعر  هينّ
 األمر وهذا ًسلطانا، يوسف باملمدوح حظيت عندما آماهلا ّحققت التي اخلالفة
 قبل، من يوسف ّنبيه ّمكن كام يوسف  املمدوح  ّمكن  قد تعاىل فاهللا بغريب ليس
M  N   W: يوسف ّنبيه يف تعاىل قوله عرّالشا يستوحي  وهنا V     U T S R Q  P O

`  _    ̂  ]  \[   Z   Y   XL )عند ّالشاعر يقف وال ،)١ 
 ّوالنّبي يوسف ممدوحه بني ّالتشابه مالمح عرض يف يتفنّن بل ّاحلد هذا

 عىل يثني اخلطيب بن ّالدين لسان جعل الذي ّاحلد إىل ّالسالم عليه يوسف
 ّتأتت أين فمن ،)٢(»اإلجادة مبالغ أقىص فيه بلغ ّمما «:ّعدها إذ األبيات هذه
  ؟.اإلجادة هذه

ّالشعري االنزياح من تنبع ّإهنا  ما وتشقيقها املعاين توليد يف ّاملتمثل ّ
  :اآليت  النّحو عىل أمكن،
 

ّالداليل االنزياح  ّالتامثل ّ
 ضاألر يف ّاإلهلي ِّوالتمكني ّوالصفات االسم يوسف = املمدوح

                                            
 .٥٦:  يوسف) ٢(
 .٢٢١  -٣ج : ة يف أخبار غرناطةاإلحاط) ٣(



 

 -١٢٢-

 طويل جهد بعد به ّوالظفر بيوسف اهليام العزيز امرأة=   ّالسيادة
 واالستغراب ّالدهشة املدينة نسوة=   ّاحلساد

 من تراود كانت التي ّالسيادة عن حديثه عند يكمن لديه املعنى وبديع
 ومبتغاها أملها ّأنه أدركت يوسف ّبالسلطان حظيت إذا ّحتى هلا ًكفوا هو

 ّأنه إىل إشارة يف هيت،: وقالت األبواب عليه ّغلقت لذا عنه، تبحث الذي
 ّوإنام ّللسلطة، َيسع مل وهو يوسف، ّالسلطان غري البالد لسيادة يصلح ال

 .ًحبوا جاءته
 يعقوب أبا ّالسلطان ًمادحا املالقي كرسى ابن يقول مشابه سياق ويف
 :- الطويل من - ّاملوحدي املؤمن عبد بن يوسف
ِبـالطول والعـرض ِرضاأل أهـل َأمعرش َ ِ ِوالعـرض القيامة يف أنـادي هبذا   ّ َ )١(  

  ِنقـض بال  َفيك  اهللاِ ُبحكم ُفيقىض   ُأهلــه  َأنـت ما  اهللاُ  َفيك  َقال لقد
َوإياك ِبقولـه  ِاجلــالل  ذو  يعني  ّ   »ِاألرض يف َليوسـف ّمكنا َكذلك«    :ِ

ّالشعري االنزياح يبلغ األبيات هذه ويف  حيث من درجاته، أعىل ّ
 ّالنّبي واسم املمدوح اسم بني ّالتامثل عىل يعتمد ُمبتكر جديد معنى توليد

 ّوضح الذي ّالقرآين البيان من اإلفادة عىل يعتمد كام ّالسالم، عليه يوسف
 تغييبه يف ّوالشاعر ّالسالم، عليه ليوسف تعاىل اهللا وهبها التي ّالرفيعة املكانة

 يعتمد ُاملطلق ّاإلهلي ّبالرىض ممدوحه وإفراده م،ّالسال عليه يوسف لشخص
ّالديني، ّاملتلقي رصيد عىل  .ّالسالم عليه يوسف ّقصة بأحداث وإملامه ّ

                                            
 . ١٣٠: ّشعر أيب عيل بن كرسى املالقي) ١(



 

 -١٢٣-

 القاعدة ّالشاعر فيه ُخيالف الذي ّالصور من النّوع هذا ّأن يف ريب وال
 يف بالغ أثر له باألعىل، واألدنى باألصل الفرع تشبيه من البالغة يف ّاملطردة
 .املمدوح تروق التي املبالغة وحتقيق ّاملتلقي، إعجاب إثارة

 هند وقد ّالروم حال عن ًخمربا ّالدين لسان يقول مشابه سياق ويف   
 :-الطويل من - حرهبم إىل يوسف ّاحلجاج أبو ّالسلطان ممدوحه
ْالفـتح ُلـسان ونادى ِعرصـاهتم يف َ َ َ  

 
  )١(ِاألرض يف َليوسـف ّمكنا َكذلك 

 ّوإنام يوسف، ملمدوحه تعاىل اهللا لسان عىل يأيت ال هنا اءفالنّد 
 ًجديدا معنى ّالشاعر أهلمت قد ّالروم بالد يف ّالساحقة املمدوح انتصارات
ًمبتكرا، ًمبرشا ) الفتح لسان ( من النّداء فجاء ُ ّ  . ونرصه اهللا بتأييد املمدوح ُ

 امللك عند نلمحه ما املقام هذا يف األندلسيني أقوال بديع ومن   
 :- الطويل من - يقول بنفسه، افتخاره بكثرة املشهور الثالث يوسف
ٌيوسف أنا ُصفــاته  ُّواليوسفي  ُ ُ  

 
َّعـز  إذا  ٌنيل  َ ُنيـل  ُفاملواهـب  ِ ِ)٢(  

ٌيوسف أنا  ُوالصدق ُ   ّأنني  ُيشهد ّ
 

ُظليـل ِاهلجري يف ٌّظل ِاخللق عىل  َ  
ًسـجية الوفاء  َغري  أرى  َفكيف  ٌمعرش  ُمنه  َديوعن   ّ ُوقبيـل   َ   !؟ َ

ّالتامة ّالتامثل عالقة لريصد البليغ ّالتشبيه من يفيد ّالشاعر  وبني بينه ّ
 يوسف ّالسلطان فإبداعات املعنى، عمر يف ّيمد ُونراه ّالسالم، عليه يوسف
ُبأنه ُله ُيشهد ُوصدقه بالده، يف النّيل مقام تقوم  خري بالده َشؤون يرعى ّ

                                            
 .٦٣٨ – ٢ج : ّديوان لسان الدين بن اخلطيب) ١(
 . ١٠٥: ديوان يوسف الثالث) ٢(



 

 -١٢٤-

 ّاالقتصادية، مرص شؤون بتدبري ِوعده يف اهللا ُّنبي يوسفُ َصدق كام رعاية،
ّ ّالصديق يوسف (لقب فاستحق ّ.( 

 :- الكامل من - آخر مقام يف الثالث يوسف يقول مشابه ٍنحو وعىل
ُفـضله  ُتعــرف  ُبغـداد   ُالـوطن الـذي  ُمـرصه  ُّيوسفي  أنا ُوالــشـام  َ ّ)١(  

ًوسـنة  ِللجميــل  ًفرضـا  ُوأقمت ــإذا   َّ ٌحتيـــة  ُالوجــود  ف   ُوســـالم  َّ

 حازهتا التي ّالرفيعة باملكانة يشيد املثال هذا يف يوسف ّوالسلطان
 عليه يوسف  زمن يف  مرص َشهرة ٌمشهورة  مكانة ّإهنا عهده، يف البالد

ّيعزز ملكه ّواتسق سلطانه ُعظم الذي ِامللك  صورة  تكتمل ّوحتى  ّالسالم، ُ 
ِعهد بام بافتخاره مكنيّالت صفة ّالشاعر  ُوحسن املعروفَ جعله من عنه ُ
ّالرعية باتت لذا ًوسنّة، ًفرضا ّالصنيع  التي أياديه شكر حمراب يف تطوف ّ
 .                 الوصف فاقت

 أيب يوسف ممدوحه يف ّالدين لسان قول ًأيضا أقواهلم مجيل ومن
 :-الكامل من - ّاحلجاج

ٌّحـــب   ٍـفُخزائن يوسـ من قلبي َمرص يف ُوعــري  ُ ُمتتــاره  مــدائحي  ِ ُ )٢(   
ُحليت ِباسمــه  شـعري  َّ ُفكأنــه  ِ ٍقطــر   ِّكـــل يف   َّ ُحلــه  ُ ُدينــــاره  َّ ُ  

 من ّاخلاص، إىل ّالعام من االنزياح يعتمد ّأنه يف ّالشاعر براعة وتكمن
  : اآليت النّحو عىل ّاملعنوي إىل ّاملادي

                                            
 .١١٦: ديوان يوسف الثالث) ١(
 .٣٧٤ -١ج : ّديوان لسان الدين بن اخلطيب) ٢(



 

 -١٢٥-

ّالداليل االنزياح ّ 
 ّالسالم عليه يوسف = وحاملمد
اعر قلب ) = عام ( مرص ّ   )خاص ( الش

ّالنبي خزائن اعر يعشقها التي يوسف ّالسلطان خزائن) = ّمادي (يوسف ّ ّ ّمادي (الش  )ّمعنوي / ّ
اعر مدائح ) = ّمادي ( البضائع متتار العري ّ   )ّمعنوي ( املمدوح متتار الش

 وغرابة، طرافة من حيمله بام ارئالق ُيمتع االنزياح هذا ّأن يف ريب وال
ًممثال َأتاك إذا فاملعنى ّالذهن، ويشحذ اخليال ّحيفز غريب ّكل ّألن ّ  يف فهو« ُ

َحيوجك أن بعد َلك ينجيل األكثر َ ِ  له، اخلاطر وحتريك بالفكرة، ِطلبه إىل ُ
َنيل إذا ّاليشء ّأن ّالطبع يف املركوز ومن... طلبه يف ّواهلمة  أو له ّالطلب بعد ِ

ُنيله كان نحوه، احلنني ومعاناة إليه، االشتياق  ُموقعه فكان أوىل، ّوباملزية أحىل ُ
 )١(».َوأشغف َّأضن ِبه ْوكانت وألطف، ّأجل النّفس من

 عزيز غدا أن بعد ّالسلطان يوسف ّبشخصية ارتبطت التي األحداث ومن   
 عطفه نيّمتوسل وانكسار ّذلة يف جاؤوه ّملا إخوته إكرامه وسلطاهنا مرص

ّالرض ّمسهم بعدما وجوده  من أعظم هو بام فأكرمهم والقحط، اجلدب وناهلم ّ
 يقول ّاأليام، سالف يف ّبحقه ارتكبوه ّعام والغفران بالعفو أكرمهم ، املال
M :       9 الواقعة هذه يف تعاىل  8  7   @       ?   >   =     <  ;   
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 .١٣٩: أرسار البالغة) 1(
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 ممدوحه ًخماطبا ّالدين لسان يقول احلادثة، هذه ّالشعراء استوحى وقد

  :- الطويل من -
ُأنت يوسف  إذ َتثريب ال َوناديت   ُوالعـال  ِاملكـارم  َأسـباط  َومجعت َ)٢(  

ِامللــك   ُرسيــر  َّوقـر ُحللتـــه  ّملــا   ُ ْتشد مل ولو   َ ُأرجاءه  ِ ُيرجـف  َكـاد  َ ُ َ  

 إىل) األرسة شملّ مل (ّاخلاص اإلطار من ّالصورة نقل يف ّالشاعر يبدع
 يوسف بحالة ممدوحه حالة ّيشبه فنراه ،)األندلس شمل ّمل (ّالعام اإلطار
 أخطأ ّعمن والغفران ّالصفح  ًمعلنا) تثريب ال( نادى فكالمها ّالسالم، عليه

 أسباط أي إخوته، مجع قد ّالسالم عليه يوسف ّأن بينهام الفرق ّلكن ّبحقه،
ّ لذا واألجماد، املكرمات أسباط مجع فقد ّالشاعر ّأما يعقوب،  أن استحق
 . ّالصدر وسعة احللم يف ّالسالم عليه يوسفب َّيتشبه

ً دليال يوسف أرسة شملّ مل حادثة يف وجدوا فقد الوعظ شعراء ّأما   
 يقول وإخوانه، أهله مع اصطالحه قبل ّربه مع العبد اصطالح وجوب عىل
 :- البسيط من – ّالفازازي زيد أبو

ُالبعد إخوتـه َبعد َيوسف عرفان  )١(ما افرتقوا دبع من ِمجعهم إىل ّأدى  َ
                                            

 .  ٩٢ – ٩١ -٩٠ – ٨٩ -٨٨: يوسف) ١(
 .٦٦٩ -٢ج :  ّديوان لسان الدين بن اخلطيب) ٢(



 

 -١٢٧-

ٍبعد معرفة ْواعمل َإالهك ْفاعرف  ُوالورق  ُالفرع وهذا َتلك ُفاألصل  َ
 :- ّالرجز من – ًمستعطفا زيدون ابن يقول آخر مقام ويف

  )٢(تأنيبـــا  موسعـــي  أم  أهاجـــري

ْمن  ْأســغ مل َ ِ ِبعــده مـن ُ   ؟ مـشـروبا  ِ
ــا  ُضـــره م ـــو  َّ ـــال  ل ـــا ال:  َق   تثريب

  القلوبــــــا ُيلحــــــق َـالمَمــــ وال
ــد ـــال  ق ــا   َط َجتـــرم   م ـــا    َّ   ُّالذنوب

ــــدع  ومل  ْي ــــذر  يف  َ ِالع ـــصيبا  يل   ُ   ن
 ًمتاما خمتلف سياق إىل) تثريب ال (كلمة ينقل زيدون ابن ّالشاعر 

 والغفران ّالصفح ّالظامل حمبوبه من يطلب ّفالشاعر ّالقرآين، ّالسياق عن
 ومل والوصال، ّاملحبة عهود يرعى فهو ًذنبا، يرتكب مل ّأنه من ّالرغم عىل
ّفاملتيم العشق، قانون ُلكنّه. يوسف إخوة مع حصل كام خين أو يغدر  عليه ُ
 .ًيوما بالوصال يفوز ّفلعله ُخيطئ، مل أو أخطأ إن يعتذر أن

 يف يوسف ارتآه الذي ّللرأي ّالشعراء استيحاء مع نقف ًوأخريا   
 فنسب ولطف، بأدب إخوته يوسفُ عامل عندما أي ،)ّالشمل ّمل (ّقضية
 له كانت ّاإلهلية املشيئة ّلكن بينهم نزغ الذي ّالشيطان إىل واخليانة الغدر

 :- الطويل من - ّالقريواين ّاحلرصي ّالشاعر يقول. باملرصاد

                                                                                                        
 .٦٩: ّآثار أيب زيد الفازازي) ١(
 .١٥٧: ديوان ابن زيدون) ٢(



 

 -١٢٨-

َتنــدم ّحــسادي   َّ ــريهم   َوقــال  ُ ِالناس  ِبخري  أردنا   ُكب ًزيغا  ّ ْ ْيزغ  فلم  َ ِ)١( 
ــدم كــام َّرس إذ ِاألســباط ب ْيـزغ   بيـنهم  الـذي  َّالنزغ   بعاقبة   ٌيوســف ُ َ  
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ّيشبه ّحساده مع حاله  ُ  به، الغادرين إخوته مع يوسف بحال له الكائدين    ُ

ّفحساد  يزغ فلم ًزيغا ِالنّاس بخري أردنا : (قائلني   فعلتهم عىل ندموا ّالشاعر ُ
M x  إذ يوسف إخوة ندم كام)   w  v u t

| { z yL )أكرمه اهللاُ ّأن إىل ّالشاعر ويومئ ،)٣ 
 .زمانه يف) النّاس خري (كيوسف فهو يوسف، أكرم كام حمنته بعد

 : الغياب مستوى -٢
 :ّاجلب يف يوسف - أ

 الغياب هذا ّلكن ّاجلب، غيابة يف به فألقوا تغييبه، يوسف إخوة َأراد
 ّللجب ُّيظل لكن ّاملرصية، ّالديار يف باهر وحضور عظيم ٌفرج أعقبه ّاملؤقت
 ّاجلب، يف يوسف إىل ّالشعراء نظر فكيف الغياب، مساحة يف احلضور ذلك

                                            
ّأبو احلسن احلرصي القريواين) ١( ّ :٤٠٤. 
 .١٠٠:  يوسف ) ٢(
 .٩١: املصدر نفسه) ٣(



 

 -١٢٩-

 ما نحو عىل ّالدهر وقسوة القدر وظلم للقهر ًرمزا ّاجلب يف وجد من منهم
 ّالدهر ُسامه الذي األجماد صاحب ّالطموح ّالشاعر ّدراج ابن عند نجد

ً ونادبا حاله ًواصفا يقول وصوب، حدب ّكل من املحن عليه ْفتتالت ًخسفا،
ُحظه  :- الطويل من – ّاجلب يف يوسف غربة من أسوأ غربته ّأن ًمعلنا ّ
ُمستشعر  ِاألوطان من  ٌبعيد ُِ ُمتهم ِاألمواه عىل ٌغريب   ِالعـدا  َ َُ ِالصحب َّ َّ)١(  

  ِّاجلب يف ّاجلب فتى من ُمنه َوأوحش   املنـى  من  لدهري  ًتأنيسا  ُوأعظم
 ّضفة إىل ّاملؤدي قالقل جرس ّأنه عىل ّاجلب إىل نظر من ّالشعراء ومن

 ّاللبانة ابن هو فها عظيم، ٍشأن ذي ّكل هبا ُّيمر عابرة حلظة فهو النّجاة،
 اهللا أنبياء يف املثل له ًضاربا ملكه، زوال بعد املعتمد نفس يف األمل يبعث
 املحنة، بعد باملنحة تعاىل اهللا أكرمهام فقد ّالسالم، عليهام وعيسى يوسف
 :  - الطويل من - يقول
ُفكرأ ًمـرشقا  َلـك مىض  ٍعرص يف  ِّ ِمظلام عندي ّالصبح ُضوء  ُفريجع   ُ ُ)٢(  

ِاملجـرة  ِأفق  من ُوأعجب َكسوفك   رأى  إذ  َّ   !ُأنجـام؟  َأطلع َكيفً شمسا َ
  َّولعلـام   هبـم   يـدنو   ٌوطن  عسى   ِلقولـه   ٌحبيـب  قلبـي   إىل  ٌحبيب

َسينجيك ْمن ُ ُاجلب يوسفا من ّنجى َ   مريام َبن  َاملسيح آوى  َمن َويأويك   ِّ

ًجليا يبدو  هبا يأيت فهو حتوير، دون من ّاجلب ّقصة يستلهم ّالشاعر ّأن ّ
 املسيح ّقصة ّبتمثل كالمه يثري ونراه إليه، يذهب ما صدق تؤيد ّحجة بوصفها
 هيدف ّفكري بعد من األبيات حتمله ما خيفى وال. ّقوة ّحجته يزيد وهذا ًأيضا،

                                            
 .٨٢: ّديوان ابن دراج) ١(
 .١٢٥ – ١٢٣: ّديوان ابن اللبانة) ٢(



 

 -١٣٠-

ّوالتوكل تعاىل باهللا االستعانة رضورة فكرة تعميق إىل  عند فرجه وارتقاب عليه ّ
 . ّوالغم ّاهلم غيابة يف ًمظلوما تغفل ال ّاإلهلية فالعناية ّالشدائد، حلول

 ًدرسا ّاجلب ّقصة يف جيد إبراهيم بن ُجمرب ّالسجني ّالشاعر هو وها
 يف ّالسالم عليه يوسف ةبحال ّالسجن يف حالته ُفيقابل ّالصرب، يف ًعظيام
 كعقبى ّالروم أرس من ّوالسالمة النّجاة يف ُعقباه تكون أن ًراجيا ّاجلب،
ًمبينا يوسف، ّ  ّواالتكال ّالصرب يف يكمن القريب والفرج اخلالص ّرس ّأن ُ

  :- الطويل من - يقول تعاىل، اهللا رمحة عىل
ًيوسـفا  ّاجلب من  ّنجى الذي ّلعل َوفرج   ُ َأيـوب عن َّ ُمـسه إذ ّ َّ ُّ   )١(ُّالـرض

َوخلص َّفذل موسى عصا وأعىل   ِقومـه  نـار مـن  َإبراهيم  َّ ُالـسحر ُله َ ِّ  
ُيصرب ِّ ِمعضالت عىل   أرسهـم طـول يف األرس َأهل ُ ُسـلم األرس ال األرس، ُ َ َِ  

 أو حتوير دون من ّاجلب يف يوسف ّقصة  ّالشاعر يستوحي ًأيضا وهنا
 ّاجلب جعلت قد ّالسامء فعناية مذهبه ّصحة عىل اهب يستشهد ّألنه تغيري،
 ال ًأيضا ونراه جلدته، بني من عليه ًإشفاقا وأكثر إخوته، من بيوسف َأرحم
ّالصديق يوسفَ ّقصة من ّوالتفاؤل ُالبرشى داللة باستيحاء يكتفي  فحسب ّ
 لتغدو ، الكليم وموسى اخلليل، وإبراهيم ّالصبور، ّأيوب بعاقبة يقرهنا ّإنام

 .وأبني أقوى ّحجته
 من حتمله بام ّاجلب، من النّجاة حادثة عند وقفوا الذين ّالشعراء ومن

 ًمداعبا يقول إذ اخلطيب بن ّالدين لسان ّالشاعر والبرشى الفرح داللة
 ّالتغزل ظاهرة عىل ّالضوء تسليط ميدان إىل ّالصورة نقل وقد أحدهم،
 :-ّالرسيع من - ًكبريا ًشيوعا األندلس يف شاعت التي بالغلامن

                                            
ّاحللة السرياء) ١(  .١٨٦ -١ج: ّ



 

 -١٣١-

ٍربـــاط ُشـيخ ٌشـــادن  أتـى  إن  ِ ُخلوتـه   ِ ََ ْالظـالم  ِانسدال  َعند َ ّ)١(  

ــصـره  وقــد - أدىل ُأب ـــوه - َ ُدل ْغــالم  هــذا ُبـرشاي يا: وقال   َ ُ  

M  f e  d c : تعاىل قوله يستوحي  هنا ّفالشاعر
     o      nm  l     k  j ih g

 t      s      r       qpu     L )٢( 
ّالشعري ّالنّص بني واملفارقة  إدالء حادثة يف تكمن ّالقرآنية ّوالقصة ّ

 ّعفوية حادثة القرآين ّالسياق يف كانت فقد اجلميل، بالغالم ّوالظفر ّالدلو
ّالسيارة، جهة من َّمتكلفة غري  ٍبصيد ُليفاجأ احلبل رفع القافلة فوارد ّ

ّالشعري ّالسياق يف ّأما ثمني، ّمتعمدة حادثة فهي ّ  فيها يعتمد مقصودة، ُ
 بعد سنحت التي الفرصة اغتنام إىل إشارة هنا ّفالدلو الكناية، ّفن ّالشاعر
 ّاملتمثل ّاألسلويب االنزياح ّالشاعر اعتامد ّأن يف ريب وال. وتدبري ختطيط

 وتأكيد الفكرة تقريب يف البليغ ُأثره ُله ّوالتأخري ّالتقديم أسلوب يف
ُأبرصه وقد - أدىل(: قوله يف ًفمثال صود،املق املعنى ُدلوه - َ  ّأن نلحظ ،)َ
 حدث ّأن ّيؤكد إذ بارزة، ّمعنوية داللة له ،)أبرصه وقد (مجلة تقديم
ٌمفتعل اإلدالء َ َ  قصد التي ّالنّص داللة يثري ّمما. وتدبري ختطيط عن ناتج ُ
 ّالبالغي ُأثره يقفُ ال« ّاألسلويب املنحى هذا فاعتامد إليها، ّالشاعر

 بل فحسب، وقوافيها األبيات يف ّاإليقاعية البنية مراعاة عىل ّواإلبالغي
                                            

 .٥٥٥ -٢ج : ّديوان لسان الدين بن اخلطيب) ٢(
 .١٩: يوسف) ١(



 

 -١٣٢-

 ٍأفكار من ُله َاحتشد وما ٍمعان، من ّالشاعر إليه َقصد بام كذلك َّيتعلق
 )١(».وموضوعه ُغرضه تعتور

 : ّالسجن يف يوسف - ب
 ّاجلب، يف تغييبه ّمدة من أطول كانت ّالسجن يف يوسف تغييب ّمدة

 ّيتعلق ما يف إال) يوسف (ّالقصة بطل ّلشخصية ًبارزا ًحضورا فيها نلمح وال
 ّالسجن يف ّالرؤيا تأويله لوال: القول يمكن نفسه الوقت ويف ّالرؤيا، بتأويل

 ّالسجن إذن األرض، يف ّوالتمكني ّالسلطان له ّتم وال به، امللك عرف ملا
 ّألنه له، ٍخري بشارة كان نفسه الوقت يف لكنّه للبطل، تغييب مرحلة كان
[   M. ّالطاعة ّعز إىل املعصية ِّذل من ًهربا ًطوعا دخله   \  [ Z Y

  g  f e   d  c  b  a`      _   ^
  j i  h،        p     o        n          m        l       

    v         u       t          s     r qL )٢( 
 عندها ّحطوا ّعدة الالتد يوسف سجن يف ّالشعراء وجد وقد
 إيثار يف وجد الذي ّالفازازي زيد أيب ّالشاعر عند نجد ما نحو عىل رحاهلم،
َالسجن يوسف  املهموم اإلنسان إىل هبا ّتوجه ثمينة ِعربة اهلوى طاعة عىل ّ
ًحاضا بساحته، املكاره نزلت الذي  املنتظر، الفرج ّوترقب ّالصرب عىل ّإياه ّ
 :- البسيط من - يقول

                                            
ّسمط الدهر) ٢( ْ ّقراءة يف ضوء نظرية النظم: ِ  .  وما بعد٣٤٢: مفتاح العلوم: وينظر. ٣٩: ّ
 .  ٣٤ – ٣٣: يوسف) ١(



 

 -١٣٣-

ّجتزعـــن ال َ ــصاب  ٍملكــروه  َ ُت ـــه ُ   ِب
 

َيؤديـك فقد  ِالصحة َنحو ّ ّ   )١(ُاملرض ّ

  َّلـشدهتا  ْفاصبــر ٌأزمـة ْغدت ْوإن 
 

ــشـدائد  ّإن  َال ــأيت  ّ ُتنقــرض  ّثــم  ت ِ  
َفكـرت ْإن َيوسـف ِشأن يف  ْ ٌمعتـرب َّ ُ  

 
ُالدليل وهو  ُمعـرتض ِفيـه ما الذي ّ ُ  

َالشـدائد القى    ًظـراُمنت  ّبالتـسليم  ّ
 

ْيظهـر ومل ِاإللـه َلطف  ُمـضض ُلـه َ َ  
ِخـاطره َرصف زليخا ْأرادت وكم  ِِ  

 
  ُينقــبض وهــو ٍببــسط هواهــا إىل 

ـــر  ــسجن َوآث َال ـــه ًإرضـــاء ّ   ِخلالق
 

َّيزل  ومل  ِخطـره  يف  ِبـه  َ ِ ْ ُالـدحض  َ َ َّ  
ُوعـــصمتـه  ِحتميــــه  اهللاِ ُعنايــــة  ِ  

 
ـــم  فــام  ٍلــشيطان  ُّيت ــه  َ ُغـــرض  ِب َ  

ِخلالقـــِهً شيئـــاً تاركــا ْيكــن ومـن  ِ ِ  
 

ِيرضيه َفسوف  ِمرتوكه من ُ ُالعوض ِ َ ِ  
 ّوالشقاء، القهر من ّحمطة يوسف سجن يف وجد فقد ّدراج ابن ّأما    

 : - الوافر من – الفتنة أثناء أبنائه غربة وصف يف معانيه بعض منه فاستوحى
ــــم ُوكله ُ ـــف  ُّ َكيوس ــــداه  إذ  ُ ِالقتـــل مــن   ُف ُالتغـــرب َ ُّ   )٢(ُواجلـــالء َّ

ُحـواهم ْفكـم  ُحــواه ٌسـجن ْوإن ِالفــلك  ُسـجون   َ ُوالقفـر   ُ ُالقـواء  َ َ  
ْعمـرت  َفكم   ُمــنهم ِّالعـــز مغــاين ْأقـــوت ْفــإن ِ ٌبيـد   ْهبـم  َ ُخــالء   ِ َ  

ـــة ُوأي ـــوة ّ ــسـن يفٍ أس ـــه ِاحل َارختــص  إذا إلحــسـاين   ُمن ِ ــشـراء  ُ ُال ّ!  
ـــه ويف ٍبعــد مــن ِباكي ُمـــالء   أبكـــي   َبمــن  وأجفـــاين   وصـــدري  ُ ِ  

ِالشمس ِغروب من ُوأوحش ـــسـوف   ًيوما ّ ٌك ُواحمــــاء  ســــناها يف  ُ ِّ  

                                            
ْاخلطر. ٧٣ -٧٢: ّآثار أيب زيد الفازازي) ٢( ْتفاع القدر ّالرشف واملنزلة وار: َ : ّ الدحض–َ

 .ّاإلزالق والزلل
 .٢٧٧: ّديوان ابن دراج) ١(



 

 -١٣٤-

  فيوسف ّالسالم، عليه ويوسف  أبنائه بني  مقارنة  يعقد ّفالشاعر
 عن البعد - الغربة (قاساها التي العديدة املحن يف ّالشاعر  ألبناء أسوة
َالقدر فصفحة ،)ّالسجن - طنالو  ال ًدائام شقاء وأوالده ّللشاعر ّخطت قد َ

 يوسف غربة من ًحاال أسوأ أبنائه غربة ّأن يرى ّالشاعر ّإن بل عنه، عودة
 ّلكن عددهم، يف يوسف كإخوة هم عرش األحد ّالشاعر فأبناء ّالسالم، عليه
 قد يوسف كان إذاو القتل، من الغربة فدته الذي يوسف هو منهم ٍواحد ُّكل

َسجن   يف ألقي ويوسف والقفار، ّالسفن يف ّالسجن ألفوا قد فأوالده ّمرة، ُ
 إىل ًمرارا النّوى يد قذفتهم فقد ّالشاعر أبناء ّأما واحدة، ّمرة ّاجلب

 هلم وليس واألجماد، ّالعز مرابع يف ًحينا رتعوا أن بعد اخلالء، ّالصحاري
 وما ،)معدودة  دراهم بخس ٍبثمن ورشوه (بـ إال بيوسف االقتداء من ٌّحظ
ي عن ٌبعيد فيوسف ّالشاعر، بحزن قورن إذا يعقوب حزن أهون  أبيه، عينَ
 يذوبون َناظريه أمام فأبناؤه ّالشاعر ّأما عودته، أمل عىل يعيش يعقوب وأبوه
 .يوم بعد ًيوما ًوكمدا ًحزنا

ُفالصرب ٍخري، بشارة يوسف سجن يف وجد َمن ّالشعراء ومن     عىل ّ
 قول يف نجد ما نحو عىل حني، بعد ولو ٌفرج ُيعقبه أن ّبد ال ّالشدائد
 من ُشفي وقد خالص، بن ّعيل الوزير ًمهنّئا ّاألندليس سهل ابن  ّالشاعر
ٍعلة  :- الكامل من - به ّأملت ّ

َنجاتــك ْأهدت ِعـوذةَ املتخــوف ُ ِّ َُ ْوجلت   ُ َ َإياتك  َ َبغيــة  ُ ِاملتـشوف   ُ ّ َ َ ُ)١(  

ًغمـة اي ّ ْأجلـت ُ ِكالسجن   ٍفرحــة عـن لنــا َ َأفرج ّ ِيوســفِ إمارة عن َ ُ  

                                            
مس. ٢٣٩ - ٢٣٨: ّديوان ابن سهل اإلرسائييل) ١( ّ مس : ُويقال. ضوءها: إياة الش ّ األياة للش

 .ّكاهلالة للقمر، وهي الدارة حوهلا

٩ م-جتليات قصة يوسف
 

٩  م-جتليات قصة يوسف

 



 

 -١٣٥-

َاملرتىض ُالوزير  َمرض   ختتفـي ال  ٌدالئـل  ِالوجـود ِمرض   عـىل ْفبدت ُ
ُالنـسيم َّاعتــل َولذلك ْوألبـسـت ّ َ ِ َشـحوب ِاألصيل ُشمس   ُ ِمـدنف  ٍشـاك ُ َ ُ  
ِاأليــام مــنً عجبــا ُتــسقمه ّ ُ ِْ ٍســقم ِّكــل من  ِبه ْتزال   ومـــا ُ   تـشتفي  ُ

 الوزير فمرض املنحة، إىل يقود املحنة عىل ّالصرب ّأن ّالشاعر يرى فهنا
 يف يوسف حال كانت كام وفرح، نجاة أعقبه البرش رؤية عن حبسه الذي

 الوزير ونجاة له، اهللا ّهيأها التي اإلمارة إىل يوسف قاد ّفالسجن ّالسجن،
 ٌخري أعقبه قد يوسف سجن ّأن كام توصف، ال وفرحة للنّاس هبجة كانت
 .وأهلها ملرص كثري

 التي األيام حالة من يعجب األخري البيت يف ّالشاعر كان وإن
 عاش قد ّالسالم عليه يوسف ّفإن ّالشدة، وقت به تلوذ ّثم املمدوح ُتسقم
 جوابه كان هلا ّتعرض التي ّوالدسائس املؤامرات فرغم مماثلة، جتربة

 .الغفرانو ّالصفح
 ال ّإالهية ملنحة ًرمزا يوسف سجن يكون أن األمر طريف ومن   
ّالغساين مسعود ابن ّالشاعر عند نجد ما نحو عىل ، زواهلا ّالشاعر يرجو ّ 

ّالبجاين  وكان ّالقريش ّالطليق مع ّالعامري املنصور ُسجنه أن صادف الذي ّ
 :- البسيط نم - فقال إليه، ويميل ّالشاعر ّيتعشقه ًوسيام ًغالما

ِالسجن يف ُغدوت ًخـدنا ّ ِالبـن يعقـوب ِ ِيف التكاذيـب هذا ُأحسب ُوكنت   ِ ّ)١(  

  تعـذيبي  َّضــد  ُفعلــوه  الذي  ّأن   ْشعرت  وما   تعذيبي  ُعدايت  ْرامت

                                            
 .٣٨٨ -٣ج : ّنفح الطيب) ١(



 

 -١٣٦-

ـــي  َذلــك  فكــان   وزخرفها   ّالدنيا  عن  بعادي  راموا ـــي  إدنائ   وتقريب
  ومرغـويب  مـأمويل  َغايــة َكان قد   ُهلـم   أبا  ال  سجني  ّأن   يعلموا  مل

 يوسف، اهللا ّنبي مع َحدث كام ًعجبا ًأمرا ّالسجن ُدخوله ُّيعد ّفالشاعر
ّوالرقي ّالسمو فيوسف ّالسجن؛ دخول سبب يف يكمن بينهام الفرق ّلكن ّ 
 ّالدنيا فتنة من َهربا ً ّالسجن فدخل غريزته من أقوى عزيمته كانت

 راموا الذين ّاحلساد وشايات ّالسجن ُأدخلته فقد ّالشاعر اّأم. وزخرفها،
 ّالسحر انقلب لكن فيها، انغمس التي ومباهجها ّالدنيا مغريات عن إبعاده
 مجع ّألنه جنّة ّالسجن فاستحال سجنه، يف ُضالته وجد ّفالشاعر عليهم،
ُالسجن ّرب: (يوسف ّالنّبي مقولة كانت ولئن ُومناه، بغايته ّالشاعر  ُّأحب ّ

ُالسجن ّرب: يقول ّالشاعر حال فلسان ،)إليه يدعونني ّمما ّإيل  ّألن ّإيل ُّأحب ّ
 . عنه أبعدوين ما فيه

 وبني بينه وقعت سجنه من ّالشاعر خروج فبعد ظريفة ّتتمة ّوللقصة
 :- البسيط من - بقوله ُفهجاه وقطيعة، جفوة الوسيم الغالم

ُقربـــه   ٌجلــيس  ولـــي ْبعــ   ّمنـــي   ُ   )١(ّعنـــيً كذبـــا  األمـــاين  ُدُ

ْقذيت قـد ِ ِحلظــه من َ َمقلتــي  ِ ـــت   ُ ـــن  ْوقرح ِلفظـــه  م   أذين  ِ
ِالسـجن يف راهننـي ِقربــه َمـن ّ ُ ِالسجن  يف   ُّأشد   ُ ِالـسجن  مـن  ّ ّ  

ًخلقــا ّأن لو ًضــدا َكـان َ َيوســـف  عــىل  َزاد   ُلــه  ّ ِاحلــسن  يف  ُ ُ  

ُالسجن انقلب فهنا  غالم وجود منها األكرب واملحنة ، كربى حمنة إىل ّ
 جتعلنا األخري البيت يف ّوالصورة ّالسجن، يف مقامه ّالشاعر عىل ّنغص قبيح

                                            
 .٣٨٩ – ٣ج : ّنفح الطيب) ١(



 

 -١٣٧-

 وهي. ّالنّص يف الفكاهة إيقاع تزيد كوهنا عن ًفضال ، القبح ّمجالية نستشعر
 امرأة هجاء يف ّالرومي ابن قول إىل فيها نظر قد ّالشاعر ّأن يبدو صورة
  :- اخلفيف جمزوء – قبيحة

ُحليهـــا ُالـــشـيب   ْ   أكــــا  ال َّ
 

ـــل  ــــو   ُلي ــــرف  و حتل ُتط َُ ْ)١(  

ُيـــــروق  ال  ٌمنظـــــر    عيــــــ َ
 

ــــنا  ــــان  ْوإن   ًـ ــــرف  َك ُيط ُ ْ  
ٌيوســــف  ُللحـــسـن َكـــان  ُ  

 
ـــي  َوه ْ   ِ ُيوســــف  ُللقبــــح ُ  

َالشاعرين كال ّأن هنا ونالحظ   القبح (ـب البشاعة ّقمة عن ّيعرب ّ
 رشع اجلامل، درجات أسمى ّيمثل ّاليوسفي ُاحلسن كان ّفلام ،)ّيوسفيال

 مفهوم فنشأ ُالقبح، مراتب أعىل عن ّيعرب مفهوم عن يبحثان ّالشاعران
 إليه يلجأ االنزياح من ّالرضب هذا ّإن: القول ويمكن ،)ّاليوسفي القبح(

 التي جلهةبا ّاملتعلقة األوصاف تكثري يف املبالغة يقصد من« ّالشعراء من
 أن إىل ذلك َجتاوز ّوربام حقيقة، له كانت ما ذلك من فيستقيص فيها، القول
 يف كذلك يكون أن غري من اجلهة تلك يف حقيقة هلا ّأن يوهم ًأوصافا ّخييل

 عىل للنّفس متثيلها يف بذلك ليبالغ ّوالتمويه، املجاز من أنحاء عىل بل احلقيقة
 )٢(».ذم أو محد من لكالما غرض بحسب يمكن ما أقبح أو أحسن

 أطول ّمدة ّالسالم عليه يوسف تغييب يف سامهت التي األمور ومن
 : له قال عندما امللك بساقي ّالسجن من النّجاة يف أمله ّعلق ّأنه ّالسجن، يف

                                            
 .١٦١٨ -٤ج: ميّديوان ابن الرو) ٢(
 .٢٩٢: منهاج البلغاء) ١(



 

 -١٣٨-
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 صفات من النسيان  ّألن العبد، نسيه العبد عىل يوسف ّاتكل فعندما
 هذه يف الوعظ شعراء وجد لذا ينسى، وال يسهو فال اخلالق ّأما اإلنسان،
 كل يف تعاىل اهللا عىل ّاالتكال برضورة نصيحتهم ّتؤكد دامغة ّحجة احلادثة
 : - الطويل من - ّاألندليس ّالفازازي زيد أبو يقول ، حالة

ــل ْتوك ــك إذا َّ َنابت ْ ـــا َ ـــةً يوم ٌملم َّ ْمن ىلع   ُ ِخلقه يف ُله َ ِ     )٢(ُاحلكـم ُاخللق َ
ـــرج وال ـــل يف اهللا إال ُت ــــة ّك   ٍحال

 
ِموضعه ِغري يف ّالرجا ُفوضع  ِ ُظلـم ِ ُ  

ٍحجـة ُأعظـم ّالصديق َيوسف ويف  ّ  
 

ِمثلـه يف ِللمخلوق َليس ْبأن  ِ ُحكـم ِ ُ  
ــه ويف  ِقول ــساقي ُاذكــرين ِ   ِمليكــه ل

 
ِالـصاحلـات يف َملـن ٌدليل    ُعـزم ُلـه ّ

  ٍبتوبـة َمنـك ِالفعـل فـساد ْفاصلح 
 

  ُالعـزم َّظهـره ِالغـري مال َخان فمن 
 

 التي ّاإلهلية العناية عىل داللة يوسف سجن يف وجد من ّالشعراء ومن
 الذي ّاحلجاري امللك عبد ّالشاعر عند نجده ما وهذا ّالضعفاء، البرش حتوف
ُالسلطان ُأودعه  صفة (يف ًرسالة ليهإ َكتب« فيه مكوثه طال ّفلام ّالسجن، ّ
 واألدب العلم من مكانه عىل ّدلت ،)واملحزون واحلزن واملسجون ّالسجن

                                            
 .٤٢: يوسف) ٢(
 .  ٦٥ -٦٤: ّآثار أيب زيد الفازازي) ١(



 

 -١٣٩-

 قوله ومنها )١(».االستعطاف يف شعره من بيت ألف وأودعها واحلفظ،
ًمتفائال  :- اخلفيف من - القريب اهللا بفرج ُ

ْرمتنــا  ْإن ـــد َ   ٍبقــوس  ِاخلطــوب  ُي
 

ُيــصيب ال  ُسهمهـــا َكــان  طاملـا  ُ)٢(  

ــر يكــن أو  َعث ـــان ّ ُالزم   ٌّفمرجـــو  ّ
 

ـــب   إلنعاشنــــا  ـــب    ُالقري ُاملجي ُ  
ـــه َأجــاب قــد  ـــوةَ ُاإلل ٍ دع ـــوح   ن

 
ُبأنــه   نـــادى  َحــني    ُمغلـــوب  ّ

ــفى  ـــالل ذو وش ـــة ِاجل َعل َّ ـــو  ِ   ّأي
 

ــردى  َشــارف وقــد َب  ـــوب ّال ُأي ّ  
  استيــ وقـد ٍيوسف ُسجن وانقىض 

 
ـــس  ــد  َـئ ــرصا  َّوارت ًمب ِ ــوب ُ   ُيعق

 ّوأيوب نوح ّالسالم، عليهم باألنبياء حمنته يف يأتيس ّفالشاعر 
 ّوالشاعر ِاملحنة، طول بعد باملنحة اهللا أكرمهم الذين ويعقوب، ويوسف
ها األمثلة هذه وأكثر إليه، يذهب ما يف قناعته ّليؤكد ّعدة أمثلة رضب  ًشب
 ًفرقا َهناك ّأن رّالشاع ويعتقد ّالسالم، عليه يوسف حمنة ّالشاعر بحال

ًجوهريا  ُأصابه قد يوسف ّفالنّبي ّالسالم، عليه يوسف وجتربة جتربته بني ّ
 عىل فهو ًمتفائال ّالشاعر بدا حني يف ّالسجن، يف مكوثه طال ّملا اليأس
 .ّوالظلم ّاهلم غيابة يف ًمظلوما تنسى ال ّاإلهلية القدرة ّبأن يقني

 األربعة؛ املسارات هذه ّأن نلحظ ّالسابقة األمثلة سياق ومن   
 يف يوسف -  ّاجلب يف يوسف - ّالسلطان يوسف - اجلامل يوسف(

 ّالشعر يف ّومتجددة خالقة ّومجالية ّتعبريية طاقات ذات كانت) ّالسجن

                                            
 .٢١٨: ّإعتاب الكتاب) ٢(
 .  ٢٢٠: املصدر نفسه) ٣(



 

 -١٤٠-

 ّالصفات، ّيوسفي واملمدوح اجلامل، ّيوسفي فاملحبوب ّاألندليس،
 ظالم أو ّاجلب بةغيا يف امللقى املسكني يوسف ُنظري املقهور ّوالشاعر
 .ّالسجن
 يتناسب بام ّالقرآنية ّالصورة ِّيطوع ّالشاعر نجد موقف ّكل ويف
ّالشعري وموقفه ًمرشكا ّ  . يرتادها التي ّاخليالية العوامل يف القارئ ُ
 

*     *     *



 

 -١٤١-

 

  :أبرزها النّتائج من مجلة إىل ّتقدم ما سياق من نخلص ًوأخريا
 بصفتها ّالسالم عليه يوسف ّقصة استلهام أجاد قد ّاألندليس ّالشاعر ّإن -

ًثقافيا ًرصيدا ًمجعيا، ّ  فوجدناه ّوالفنية، ّاإلنسانية ّبالدالالت ًزاخرا ًومعينا ّ
 .عربها وجالل نسجها، وطالوة تعبريها، لطائف برباعة يستوحي

 عليه يوسف ّقصة األندلسيني ّالشعراء استلهام ّخصوصية البحث رصد -
 - ّالرؤيا ( أربعة؛ مستويات يف القول بسط خالل من وذلك ّالسالم،
َاحليل  صورة املستويات هذه ّقدمت وقد) والغياب احلضور - ّالرمز - ِ
 ّالشعر يف ّترددت كام ّالسالم عليه يوسف ّقصة أصداء عن ّتقريبية

ّالدينية املعاين أبرز ّفبينت ّاألندليس،  يف ّالشعراء باهتامم حظيت التي ّ
 يف ّالشعراء أغفلها التي ّاجلزئيات عن كشفت وباملقابل ّالقصة، هذه

 : اآليت النّحو عىل ذلك ّويتجىل شعرهم،
 موضوع ّأن ّوتبني ّالرؤيا، حمور عىل ّالضوء تسليط ّتم :ّاألول املستوى يف

ّالساموية يوسف رؤيا  استلهموه الذين ّالشعراء ّوأن االهتامم، من بيشء حظي قد ّ
 َفتيي برؤية ّيتعلق وفيام ِوالعظة، ِالعربة الستيحاء -ًغالبا - منه أفادوا شعرهم يف

 ّاألندليس، ّالشعر يف األصداء بعض لقيت قد امللك ساقي رؤية ّأن نجد ّالسجن
 رؤيا ّأما. شعرهم يف ٌأثر هلا يرد مل ّاخلباز رؤية ّأن حني يف الغزل، إطار يف وذلك
 األحالم، بأضغاث ّالدنيا تشبيه ىلع ّالشعراء تركيز فيها نلحظه ما فأبرز امللك

 ّكلام ّبالرساب أشبه فهي بأهلها، والغدر اخليانة من ّالدنيا به تتصف ّمما باالنطالق
َرسك  .أزمان َساءتك فيها ٌزمن ّ



 

 -١٤٢-

 لقيت قد يوسف إخوة حيلة ّأن نلحظ ِاحليل مستوى أي :ّالثاين املستوى ويف
 ينضح ًزاخرا ًمعينا فيها دوافوج واملوعظة، النّصح أهل عند به بأس ال  صدى
ًحظا ْنالت فقد مرادها لتبلغ العزيز امرأة إليها جلأت التي ّاملتعددة احليل ّأما ِبالعرب، ّ 
 ِالتقطوا قد ّالشعراء ّأن ّوتبني الغزل، غرض يف ّوالسيام ّاألندليس، ّالشعر يف ًواسعا
ّتصويريةال ّالداللة ذات املوحية ّالقرآنية والعبارات املفردات أبرز  من ّواملكثفة ّاملعربة ّ
 يوسف حيلة ّأما). ملك هذا - برش هذا ما - شاهد شهد - اهللا معاذ - هيت : (مثل

 من ّالشعراء استوحاها التي ّالدالالت وأبرز شعرهم، يف شهرة احليل ّأقل فكانت
 . ّاألندليس املجتمع أفراد بني ّوالتعاون ّاملحبة أوارص تعميق احليلة هذه

 ّالدالالت أبرز ّالشعراء استلهم ّالرمز، مستوى أي :ّالثالث ملستوىا ويف
 ،يوسف قميص ّرمزية عند فوقفوا يوسف، ّقصة هبا حفلت التي ّالرمزية

َواستوحوا ّالتحوالت هذه أبعاد قراءة يف وأبدعوا ّالثالثة، القميص ّحتوالت َ ّ : 
 .ّالذئب راءةوب اإلخوة حسد                           العالمة قميص
 .العاشق ّوهتتك العفيف، املعشوق براءة                           ّالشهادة قميص
 . ّالسقيم وشفاء العليل ودواء املحزون فرح                           البشارة قميص

َ مل العالمة قميص ّأن ّتبني وقد  شأن األندلسيني شعر يفً واسعاً حضورا يلق
 يف ّالشهادة قميص توظيف يف ّالشعراء تفنّن إذ. والبشارة ادة،ّالشه َقمييص
 البشارة لقميص ّاإلجيابية ّالداللة نقل يف أبدعوا كام املحبوب، ّعفة تأكيد معرض

 شفاء فيها البشارة بقميص أشبه املحبوب فآثار ّالنّبوية، واملدائح الغزل غريض إىل
 ّالرسور ُتشيع ّاملقدسة ّالنّبوية ثاراآل وكذلك الوجد، ّوشدة البعد طول من ّللمتيم
 يعقوب، نفس يف الفرح يوسف قميص أشاع كام ّاملحمدي اهلوى ّعشاق لدى

 .جديد من البرص بنعمة عيناه فاكتحلت
١٠ م-جتليات قصة يوسف
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ًمليا ّالشعراء وقف وقد ً رمزا االسم هذا فكان ،يعقوب اسم ّرمزية عند ّ
 احلزن يف جتارهبم ّالشعراء مقارنة املقام هذا يف ّتكرر ما وأبرز ّاألول، املقام يف للحزن
ِفجع ّممن بعضهم ّإن بل يعقوب، بتجربة ً حزنا َيعقوب يفوق ّأنه إىل أشار بابنه ُ
  :اآليت وفق احلزن يعقوب رمز استيحاء ّاجتاهات أشهر رصد ويمكن. ًوحرسة

 .الفقيد عىل احلزن )                           يعقوب  ( ّالرثاء يف -
 .       املحبوبة فراق عىل احلزن )                          يعقوب  ( زلالغ يف -
 .   ّاملقرصة النّفس عىل احلزن )                          يعقوب ( الوعظ يف -

 ّالرثاء َميداين يف ّوالسيام ّالثاين، املقام يف ّللصرب ًرمزا يعقوب اسم ّومثل
 :اآليت النّحو عىل وذلك والغزل،
 .الولد فراق عىل ّالصرب )                         يعقوب  ( ّالرثاء -
 .ّوصده املحبوب هجران عىل ّالصرب )                          يعقوب  ( الغزل -
 يكن مل ّالرمز هذا ّأن من ّوبالرغم ،يوسف ذئب رمز عند ّالشعراء وقف كام

َيقرن ْإن فام للنّظر، ًالفتا بدا استيحاءه ّأن إال واسع، ٌحضور ُله  يوسف اسم ُ
 والغدر للخديعة رمز من) ّالذئب (ينقلب إذ لطيفة، مفارقة ّتتولد ّحتى ّبالذئب

 .  والنّقاء للرباءة رمز إىل
 ّلشخصية والغياب احلضور مستوى البحث تناول ّالرابع، املستوى ويف
 ّأما كبري، ٍّحد إىل األندلسيني باهتامم حظي املستوى وهذا ّالسالم، عليه يوسف
َاجتاهني؛ يف ّفتمثل احلضور مستوى  ّأن ونجد ّالسلطان، ويوسف اجلامل يوسف ّ
 ومن ّباملذكر، الغزل ّوالسيام الغزل ميدان يف) اجلامل يوسف (استوحوا الشعراء

ّالسلطانية املدائح ميدان يف ّثم  لإلشادة)  ّالسلطان يوسف (استلهموا حني يف. ّ
 .وحيهمملمد امليمون بالعهد
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 يف ويوسف ّاجلب، يف يوسف اجتاهني؛ يف ّفتجسد الغياب مستوى ّوأما   
ً رمزا ّالسجن أو ّاجلب يف ُامللقى البطل ّشخصية يف ّالشعراء وجد وقد ّالسجن،
  عىل داللة ّالسجن أو ّللجب  يوسف مغادرة يف وجدوا كام والقهر، للغربة
 ّالشعراء أتى كام. وفرح خري ُبرشى ايلّوبالت بالبرش،  حتيط التي  ّاإلهلية العناية
ّوالتعلق ّالسجن ّحمبة مثل من ّالقرآين، ّالثابت ضوء يف جديدة ٍبمعان  ًاستنادا به، ّ
 ).إليه يدعونني ّمما ّإيل ُّأحب ّالسجن ّرب (يوسف قول إىل

 قليلة مبارش ّحريف بشكل ّالقرآنية ّالقصة من األندلسيني إفادة ّأن لنا ّتبني -
ّالشعرية، مدلوالهتم تكثيف يف أسهم انزياح من إليه جلؤوا بام قيست ام إذا ّ 

ّالشعرية، جتربتهم تثري ّتعبريية بطاقات لغتهم وشحن  وتزيد ّحجتهم، ّوتقوي ّ
 املتلقي ينقل ّمما ًمعا، واألصالة ّاحليوية من طابع إضفاء عن ًفضال إبداعاهتم، ألق
  ّالتأويل ّحب ّالسامع نفس يف تغرس يالاخل وإثارة اإلبداع من مبتكرة عوامل إىل

 .ّوالدين ّالفن بني االلتقاء أرسار عن والكشف
ّالشعري ّالنّص ّأن وبدا - ّالشعرية النّصوص أكثر ّالوعظي ّ  فلك يف ًدورانا ّ
 ًشعرا، يوسف ّالنّبي ّقصة من جوانب رسد إىل الواعظ يعمد ماً فغالبا ّالقرآين؛ ّالثابت
  بني وطيدة تشابه صلة نلمح وبذا.  وأعمق أبلغ النّفس يف ةالنّصيح وقع ليغدو

ّالديني، الوعظ وشعر  ّالقرآين القصص  واملوعظة العربة تثبيت إىل هيدف فكالمها ّ
ّالشعرية األغراض سائر يف ّأما. العقيدة وتقوية النّفس وتربية  ّالشاعر نجد ماً فغالبا ّ
ّالشعري، هوغرض يتوافق ما ّالقرآنية ّالقصة من يقتبس  جديدة ّبحلة بعثها يعيد ّثم ّ
ًاتساقا ّبالدين ّالفن فيها ّيتسق  .خياله ّوحيفز املتلقي دهشة يثريً مبدعا ّ

- ّ  يف ّالقرآين القصص توظيف ّأن ّتقدمت ّالتي األمثلة خالل من ونستشف
 ع،الواق إىل ونظرته ّاألندليس، ّالشاعر وآمال آالم عن لنا كشف قد ّاألندليس ّالشعر

 املجتمع ّخصوصية من جوانب عىل ّالضوء ّسلط ّأنه عن ًفضال احلياة، يف وفلسفته
 ٍترف من شاع بام لنا ييش) ّاليوسفي احلسن (ّقضية عىل اإلحلاح ّإن ًفمثال ّاألندليس،
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 بتجربة الغلامن من معشوقيهم مع جتارهبم ّالشعراء من كثري قابل وعندما. آنذاك
ّالتغزل ظاهرة شيوع ّيؤكد ٌدليل فهذا ّالسالم، عليه يوسف  يف ًكبريا ًشيوعا بالغلامن ّ
 ويوسف املعشوق الغالم بني املقابلة من ًحرجا جيد ال ّفالشاعر ّاألندليس، املجتمع
ّالصديق، ًعليا ًمكانا يرفعه قد بل ّ  عليه ّيتفوق جيعله عندما ّالنّبي مكانة من أرفع ّ
ّالصديق يوسف عهد يف  ومرص ّاألندلسية ملدنا بني املوازنة ّأن كام. واجلامل باحلسن ّ 

ًداللياً بعدا محل قد  .آنذاك ورخاء ترف من األندلس يف ساد ما إىل يشريً إجيابيا ّ
ّالسلطانية املدائح إطار ويف  باحلسن ممدوحيهم بوسم ّالشعراء ِيكتف مل ّ
 ّيؤكد هذاو داود، تقوى أو سليامن هبيبة ُاحلسن هذا قرنوا ّوإنام فحسب، ّاليوسفي
 ّاملثايل؛ ّاألندليس ّللسلطان متكاملة صورة رصد عىل ّاألندليس ّالشاعر حرص
ُّتشع صورة  احلاكم مرتبة ّأن نجد وعندما. ّواألخالقية ّوالنّفسية ّاحلسية بالفضائل ُ

ّالصديق يوسف مكانة تفوق ّاألندليس ّ فهذا امللك أو ُاحلسن يف ّ  عىل ُّيدل ٌمؤرش
ّالسلطانية دائحامل يف ّالغلو شيوع  . ّاألندلسية ّ

 إبداعها يف ُتضاهي ّشعرية َفرائد األندلس لشعراء ّأن سبق ّمما ّيتضح -
 دفعتهم قد اخلالقة ّاهلوية هبذه األندلسيني ثقة ّولعل املشارقة، إبداعات ُوحسنها

 البصمة حضور إثبات إىل ًسعيا. آخر ًحينا ومعارضتهم ًحينا، املشارقة حماكاة إىل
 .ّالعريب ّالشعر رصح يف ّاملميزة ّاألندلسية ّعريةّالش

 ّأين حسبي لكن ّاملقل، جهد البحث هذا يف جهدي ّإن: أقول ًوختاما
اث يف الباحثني ُأنظار إليها ْالتفتت ّقلام ّقضية ّبالدرس ُتناولت ّ  ّإهنا ّاألندليس، الرت
 خالل من ق،العري ّاألندليس ألدبنا ُاملرشقة الوجوه أبرز عن الكشف ّقضية

 ّاألندليس ّالشاعر يدرك عندما أي. األندلسيني شعر يف اإلبداع مكامن يف البحث
ّالدينية ّالثقافة استلهام أرسار ّشعرية ًدررا فيصوغ ومهارة، بحذق ّ  يقف بديعة، ّ
ًمنتشيا عندها ّاملتلقي  . اإلبداع حرم يف الكشف بمتعة ُ
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  واملراجع املصادر

 
 .الكريم القرآن -
 بن ّالرمحن عبد ّالسابع، ّاهلجري القرن من ّأدبية نصوص :ّاألندليس ّالفازازي زيد أيب ارآث -

 .م١٩٩١ دمشق، قتيبة، دار اهلرامة، احلميد عبد: حتقيق هـ، ٦٢٧ ت خيلفتن
 ٦٢٢ ت  ّالبلنيس ّاملخزومي حريق بن ّحممد بن ّعيل احلسن أبو وآثاره، حياته: ّالبلنيس حريق ابن -

 .  م١٩٩٦ األوىل، ّالطبعة البيضاء، ّالدار اجلديدة، ّالنجاح مطبعة رشيفة، بن ّحممد :حتقيق هـ،
عر يف ّالرتاث استيحاء - ّ  ّحممد منصور إبراهيم. د واملرابطني، ّالطوائف عرص ّاألندليس، الش

 .م٢٠٠٦ األوىل، الطبعة إربد، احلديث، الكتب عامل الياسني،
ّالنقدي ّالرتاث يف االنزياح -  .م٢٠٠٢ دمشق، العرب، ّالكتاب ّاحتاد ويس، ّحممد أمحد. د ّالبالغي،و ّ
ّالسلامين اهللا عبد بن ّحممد اهللا عبد أبو(ّ لسان الدين اإلحاطة يف أخبار غرناطة، -  ٧٧٦ ت  ّالغرناطي ّ

ّحممد عبد اهللا عنان، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، :  ، حتقيق٢، ج  )هـ ّ  .م١٩٧٤ّ
ّالسلامين اهللا عبد بن ّحممد اهللا عبد أبو(ّ لسان الدين حاطة يف أخبار غرناطة،اإل -  ٧٧٦ ت  ّالغرناطي ّ

ّحممد عبد اهللا عنان، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، :  ، حتقيق٣، ج )هـ ّ  .م١٩٧٥ّ
 ٧٧٦ ت  ّالغرناطي ّلامينّالس اهللا عبد بن ّحممد اهللا عبد أبو(ّ لسان الدين اإلحاطة يف أخبار غرناطة، -

ّحممد عبد اهللا عنان، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، :  ، حتقيق٤، ج )هـ ّ  .م١٩٧٧ّ
: ، حتقيق)هـ٦٥٨ ت ّالبلنيس ّالقضاعي اهللا عبد بن ّحممد اهللا عبد أبو (ّاألبار ابن ّالكتاب، إعتاب -

ّاشمية، دمشق، الطبعة األوىل،  املطبعة اهل-ّصالح األشرت، جممع اللغة العربية . د  .م١٩٦١ّ
 ّالرضير ّاحلرصي ّالفهري ّالغني عبد بن ّعيل احلسن أبو وشعره، حياته ّالقريواين ّاحلرصي احلسن أبو -

ـ، ٤٨٨ ت  .م١٩٦٣ تونس، املنار، مكتبة حييى، احلاج بن ّاجليالين  – ّاملرزوقي ّحممد: حتقيق ه
عر يف الكريم القرآن أثر - ّ عر يف دراسة :ّيبالعر الش ّ  دار العاين، شهاب ّحممد. د ّاألندليس، الش

 .م٢٠١٠ األوىل، ّالطبعة ّعامن، دجلة،
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. د: حتقيق ،)هـ ٦٣٩ ت ّاملالقي مخيس بن ّحممد بن ّحممد بكر أبو ( مخيس ابن مالقة، أدباء -
 . م١٩٩٩ األوىل، ّالطبعة ّعامن، البشري، دار ّجرار، صالح

 .م١٩٧٩ن الفتح إىل سقوط اخلالفة، أمحد هيكل، دار املعارف، القاهرة،  م:ّاألدب األندليس -
ّأمحد بن حممد املقري التلمساين ت  ( ّاملقري عياض، القايض أخبار يف ّالرياض أزهار - ّ ّ ّ ّ

 شلبي، احلفيظ عبد – ّاألبياري إبراهيم – ّالسقا مصطفى: حتقيق ، ٣ ج، ) هـ ١٠٤١
 .م١٩٤٢ ّوالنرش، ّوالرتمجة ّالتأليف جلنة مطبعة

ّالنحوي ّاجلرجاين ّالرمحن عبد بن القاهر عبد بكر أبو (ّاجلرجاين البالغة، أرسار -  ، )هـ ٤٧١ ت   ّ
 .م١٩٩١ األوىل، ّالطبعة مرص، ّاملدين، مطبعة شاكر، ّحممد حممود: وتعليق قراءة

ّالنفسية األسس -  ّاجلامعية ّاملؤسسة ناجي، احلميد عبد جميد. د ّالعربية، البالغة ألساليب ّ
 .م١٩٨٤ األوىل، الطبعة بريوت، ّللدراسات،

 ّالطبعة القاهرة، ّالعريب، الفكر دار طبل، حسن. د ّالقرآنية، البالغة يف االلتفات أسلوب -
 .م١٩٩٨ األوىل،

ّالنظرية يف ّنقدية دراسات :الواحد الوجه أطياف -  ّالكتاب ّاحتاد اليايف، نعيم. د ّوالتطبيق، ّ
 .م١٩٩٧ األوىل، ّالطبعة دمشق، ب،العر

 ،)هـ ٤٤٠ ت  ّاإلشبييل ّاحلمريي ّحممد بن إسامعيل الوليد أبو ( ّاحلمريي ّالربيع، فصل يف البديع -
  .م١٩٩٧ األوىل، الطبعة دمشق، ّالدين، سعد دار كردي، إبراهيم عيل. د: حتقيق

 بناءه أعاد ،)هـ  ٦٥٨ ت ّالبلنيس ّالقضاعي اهللا عبد بن ّحممد اهللا عبد أبو (ّاألبار ابن القادم، حتفة -
 .م١٩٨٦ األوىل، الطبعة بريوت، ّاإلسالمي، الغرب دار ّعباس، إحسان. د: عليه ّوعلق

 دمشق، كنعان، دار إبراهيم، نجيب عيل. د ّالنظم، ّونظرية ّالسياق بني اللفظة ّمجاليات -
 .م٢٠٠٤ ّالثانية، ّالطبعة

عر يف اجلملة - ّ   .م١٩٩٠ األوىل، ّالطبعة مرص، املدين، مطبعة اللطيف، عبد محاسة ّحممد.د ،ّالعريب الش
 ت  ّاألندليس ّالرمحن عبد بن مالك احلكم أبو ،ّاألندليس ّاملرحل بن مالك شعر من اجلواالت -

 .م٢٠٠٤ األوىل، الطبعة بريوت، ّاإلسالمي، املدار دار جربان، مسعود ّحممد. د: حتقيق  هـ،٦٩٩
 ،)هـ ٦٥٨ ت ّالبلنيس ّالقضاعي اهللا عبد بن ّحممد اهللا عبد أبو (ّاألبار ابن ّالسرياء، ّاحللة -

 .م١٩٨٥ الثانية، الطبعة القاهرة، املعارف، دار مؤنس، حسني. د: حتقيق ،١ ج
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 ّالدين ّصفي بن ّحممد اهللا عبد أبو (الكاتب ّاألصفهاين العامد العرص، وجريدة القرص خريدة -
 ّالعرويس ّحممد – ّاملرزوقي ّحممد: حتقيق ،١ج املغرب، شعراء قسم ، )هـ ٥٩٧ ت  ّاألصفهاين
ّالتونسية ّالدار حييى، احلاج بن ّاجليالين – ّاملطوي  .م١٩٨٦ الثالثة، الطبعة تونس، للنرش، ّ

 ّالدين ّصفي بن ّحممد اهللا عبد أبو (الكاتب ّاألصفهاين العامد العرص، وجريدة القرص خريدة -
 ّحممد – ّاملرزوقي ّحممد: حتقيق ،٢ج واألندلس، املغرب شعراء قسم ،)هـ ٥٩٧ ت  ّايناألصفه
ّالتونسية ّالدار حييى، احلاج بن ّاجليالين – ّاملطوي ّالعرويس  .م١٩٨٦ الثانية، الطبعة تونس، للنرش، ّ

ّالنحوي ّاجلرجاين ّالرمحن عبد بن القاهر عبد بكر أبو( ّاجلرجاين اإلعجاز، دالئل -  ٤٧١ ت ّ
 . م١٩٨٤ القاهرة، اخلانجي، مكتبة شاكر، ّحممد حممود: رشح ، )هـ

 .م٢٠٠٤ ّعامن، ّاألردنية، اجلامعة ّالعبيدي، اهللا عبد ّحممد ّالقرآين، القصص يف ّالسياق داللة -
 راءةق ،)هـ٦٥٨ ت ّالبلنيس ّالقضاعي اهللا عبد بن ّحممد اهللا عبد أبو (ّاألبار ابن ّاألبار، ابن ديوان -

ؤون األوقاف وزارة ّاهلراس، ّالسالم عبد: وتعليق ّ  .م١٩٩٩ ّاملغربية، اململكة ّاإلسالمية، والش
 ت  ّاألنصاري ّحممد بن ّحممد اهللا عبد أبو (ّاجلنان ابن ّاألندليس، ّاألنصاري ّاجلنان ابن ديوان -

 .م١٩٩٠ ن،.د هبجت، مصطفى منجد. د: حتقيق ، )هـ ٦٤٨ حوايل
ّ احلداد األندليس،ديوان ابن - ّأبو عبد اهللا حممد بن أمحد القييس  (ّ ابن احلداد ّ ، ) هـ٤٨٠ ت ّ

ّيوسف طويل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، .د: حتقيق  .م١٩٩٠ّ
ّالسيد. د: حتقيق ، هـ ٥٣٣ ت  خفاجة بن إبراهيم إسحاق أبو خفاجة، ابن ديوان -  مصطفى ّ

 .م١٩٦٠ مرص، املعارف، دار غازي،
ّالقسطيل، ّدراج ابن ديوان -  مكي، عيل حممود. د: حتقيق ، هـ ٤٢١ ت  ّحممد بن أمحد عمر أبو ّ

 .م١٩٦٤ الثانية، الطبعة دمشق، اإلسالمي، املكتب
ّالرومي، ابن ديوان - ّالرومي ّالعباس بن ّعيل ّ  ّنصار حسني.د: حتقيق ،٤ج ، هـ ٢٨٣ ت  ّ

 .م١٩٧٧ مرص، الكتب، دار وآخرين،
ّالزقاق ابن ديوان -  ت  ّالبلنيس ّاللخمي اهللا ّعطية بن ّعيل احلسن أبو (ّالزقاق ابن ّالبلنيس، ّ

 .م١٩٨٩ بريوت، ّالثقافة، دار ديراين، حممود عفيفة: حتقيق ، )هـ ٥٢٨
ّالرصحيي يوسف بن ّحممد اهللا عبد أبو ّاألندليس، زمرك ابن ديوان -  ٧٩٧ بعد ت   ّالغرناطي ّ

 .م١٩٩٧ األوىل، ّالطبعة بريوت، ّاإلسالمي، الغرب دار ّالنيفر، توفيق ّحممد. د: حتقيق هـ،



 

 -١٤٩-

 عيل: حتقيق ، هـ ٤٦٣ ت  ّاملخزومي اهللا عبد بن أمحد الوليد أبو ورسائله، زيدون ابن ديوان -
 .م١٩٥٧ مرص، مرص، هنضة مكتبة العظيم، عبد

 ٦٤٩ ت ّاإلشبييل سهل بن يمإبراه إسحاق أبو (سهل ابن ّاإلرسائييل، سهل ابن ديوان -
ّالتونسية، اجلامعة منشورات قوبعة، ّحممد: حتقيق ،)هـ  .م١٩٨٥ تونس، ّ

 ت  ّالقريواين ّاجلذامي ّحممد بن جعفر الفضل أبو (رشف ابن القريواين، رشف ابن ديوان -
 .م١٩٧٧ مرص، للطباعة، مرص دار حسن، ذكرى حسن: حتقيق ،)هـ ٤٦٠

هيد ابن ّدليس،األن ُشهيد ابن ديوان - ُ  ،)هـ ٤٢٦ ت ّالقرطبي امللك عبد بن أمحد عامر أبو (ش
 . م١٩٩٧ األوىل، ّالطبعة بريوت، ّالعرصية، املكتبة ديب، ّالدين حمي. د: حتقيق

ّاجلذامي، ّالصباغ ابن ديوان - ّاجلذامي، ّالصباغ بن أمحد بن ّحممد اهللا عبد أبو ُ  ّحممد. د: حتقيق ُ
ّالسنويس، ورأن. د – عناين ّزكريا  . م١٩٩٩ األوىل، ّالطبعة القاهرة، األمني، دار ّ

 ّحممد. د: حتقيق ، هـ ٣٢٨ ت  ّحممد بن أمحد ّالدين شهاب ّاألندليس، ّربه عبد ابن ديوان -
 .م١٩٩٣ األوىل، الطبعة بريوت، ّالعريب، الكتاب دار التونجي،

يخ عريب، ابن ديوان - ّ ّالطائي ّعيل بن ّمدحم ّالدين حميي بكر أيب األكرب الش  ت  ّاملريس ّاحلامتي ّ
 .م٢٠٠٢ الثانية، الطبعة بريوت، ّالعلمية، الكتب دار بسج، حسن أمحد: رشح ، هـ ٦٣٨

 ّحممد: وتعليق تقديم ، هـ ٨٢٠ ت ّالقريش سليامن بن أمحد بن احلسني أبو  فركون، ابن ديوان -
 .م١٩٨٧ األوىل، الطبعة املغرب، ،)ّرتاثال سلسلة ( ّاملغربية اململكة أكاديمية رشيفة، بنا

ّالداين، ّاللبانة ابن ديوان - ّالداين ّاللخمي عيسى بن ّحممد بكر أبو ( ّاللبانة ابن ّ  ، )هـ٥٠٧ ت ّ
 .م٢٠٠٨ ّالثانية، ّالطبعة ّعامن، ّالراية، دار ّالسعيد، جميد ّحممد. د: حتقيق

: رشح هـ، ٣٦٢ ت  ّاألندليس ّاألزدي هانئ بن ّحممد القاسم أبو ّاألندليس، هانئ ابن ديوان -
ّالطباع، فاروق عمر. د  .م١٩٩٨ األوىل، الطبعة بريوت، األرقم، أيب بن األرقم دار ّ

ّالظاهري، حزم ابن اإلمام ديوان - ّالظاهري أمحد بن ّعيل ّحممد أبو (حزم ابن ّ   ،)هـ٤٥٦ ت ّ
 .م١٩٩٠ طنطا، ث،ّللرتا ّالصحابة دار الكريم، عبد رشاد صبحي. د: حتقيق

ّالتجيبي مسعود بن إبراهيم إسحاق أبو ّاألندليس، ّاإللبريي إسحاق أيب ديوان -  ت ّاإللبريي ّ
 .م١٩٩١ األوىل، ّالطبعة دمشق، الفكر، دار ّالداية، رضوان ّحممد. د: حتقيق هـ، ٤٦٠
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ّاجلياين ّاألندليس يوسف بن ّحممد ّحيان أبو ّاألندليس، ّحيان أيب ديوان - : حتقيق هـ، ٧٤٥ ت  ّ
 .م١٩٦٩ األوىل، الطبعة بغداد، العاين، مطبعة ّاحلديثي، خدجية. د - مطلوب أمحد. د

ّالداين العزيز عبد بن ّأمية ّالصلت أبو ّاألندليس، ّالصلت أيب بن العزيز عبد بن ّأمية ديوان -  ت  ّ
 .م١٩٩٠ األوىل، طبعةال بريوت، ّاألوزاعي، دار ّاهلوين، ّحممد اهللا عبد: حتقيق ، هـ ٥٢٩

ّالرصايف ديوان - ّالرصايف ّالرفاء غالب بن ّحممد اهللا عبد أبو ّالبلنيس، ّ . د: حتقيق ، هـ ٥٧٢ ت  ّ
 .م١٩٨٣ الثانية، الطبعة بريوت، ّالرشوق، دار ّعباس، إحسان

ّالطغرائي، ديوان -  – ّالطاهر جواد ّعيل. د: حتقيق هـ، ٥١٥ ت  ّعيل بن احلسني إسامعيل أبو ّ
 . م١٩٨٣ ّالثانية، ّالطبعة الكويت، القلم، دار ّاجلبوري، حييى. د

 هـ، ٨٩٧ ت  ّالبسطي ّالقييس ّحممد بن الكريم عبد ّاألندليس، ّالقييس الكريم عبد ديوان -
 ّوالتحقيق للرتمجة ّالوطنية ّاملؤسسة ّالطرابليس، اهلادي ّحممد. د - شيخة مجعة. د: حتقيق

 .م١٩٨٨ تونس، ،)كمةاحل بيت (ّوالدراسات
ّالسلامين اهللا عبد بن ّحممد اهللا عبد أبو ( ّالدين لسان اخلطيب، بن ّالدين لسان ديوان -  ت  ّالغرناطي ّ

 .م١٩٨٩ األوىل، ّالطبعة البيضاء، ّالدار ّالثقافة، دار ،٢-١ج مفتاح، ّحممد. د: حتقيق ،)هـ ٧٧٦
 ، هـ٨٢٠ ت  باهللا ّالغني ّحممد بن يوسف بن يوسف ّالثالث، يوسف غرناطة ملك ديوان -

 .م١٩٦٥ ّالثانية، ّالطبعة القاهرة، ّاملرصية، األنجلو مكتبة كنون، اهللا عبد: حتقيق
نرتيني، ّالذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، - ّ ّ ابن بسام الش نرتيني  (ّ ّ ّأبو احلسن عيل بن بسام الش ّ ّ

 .م١٩٩٧ت، ّإحسان عباس، دار الثقافة، بريو: ، حتقيق) هـ ٥٤٢ت 
ّالزخمرشي، األخبار، ونصوص األبرار ربيع - ّالزخمرشي عمر بن حممود القاسم أبو ّ  ٥٣٨ ت ّ

 ّالطبعة بريوت، للمطبوعات، ّاألعلمي مؤسسة الثاين، اجلزء مهنا، األمري عبد: حتقيق هـ،
 .م١٩٩٢ األوىل،

 ّاألندليس ّالغافقي اخلصال أيب بن اهللا عبد أبو الفقيه الكاتب  اخلصال، أيب ابن رسائل -
 .م١٩٨٨ األوىل، ّالطبعة دمشق، الفكر، دار ّالداية، رضوان ّحممد. د: حتقيق ، هـ ٥٤٠ت

ّاملوحدية، ّالدولة عرص من األندلسيني أشعار :ّالسافر األدب ّحميا ّوغرة املسافر زاد -  بحر أبو  ّ
ّالتجيبي إدريس بن صفوان  ّالرائد دار حمداد، رالقاد عبد: تعليق هـ، ٥٩٨  ت  ّاملريس ّ
 .م١٩٨٠ بريوت، ّالعريب،
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 إبراهيم بن عمر ّالدين رساج حفص أبو :ّالسالم عليه يوسف ّقصة يف ِالكامم ُزهر -
ّاملريس ّاألويس ّاألنصاري  ّالعلمية، الكتب دار عالم، ّالدين كامل: حتقيق هـ، ٧٥١ ت  ُ
 .م٢٠٠٣ األوىل، ّالطبعة بريوت،

ْسمط -  األوىل، ّالطبعة قطر، ّالرشق، دار سعد، أمحد. د ّالنظم، ّنظرية ضوء يف قراءة :ّالدهر ِ
 . م٢٠٠٦

ّالطيب أبو (ّاملتنبي ّاملتنبي، ديوان رشح -  عبد ،)هـ٣٥٤ ت  ّالكندي ّالكويف احلسني بن أمحد ّ
 .م١٩٨٦ بريوت، ّالعريب، الكتاب دار ّالربقوقي، ّالرمحن

ّالرشييش ّاحلريري، مقامات رشح - ّالرشييش املؤمن عبد بن أمحد ّالعباس أبو (ّ ّالنحوي ّ  ت ّ
 .م١٩٩٢ بريوت، ّالعرصية، املكتبة إبراهيم، الفضل أبو ّحممد: حتقيق ،٤-١ ج ،)هـ ٦١٩

 . م٢٠١٠حممود حممد العامودي، مطبعة املقداد، غزة، الطبعة األوىل، .  دشعراء أندلسيون، -
 وتوثيق مجع هـ، ٥٢١  ت ّالسيد بن ّحممد بن اهللا دعب ّحممد أبو ّالبطليويس، ِّالسيد ابن شعر -

 .م٢٠٠٧ األوىل، ّالطبعة القاهرة، اآلداب، مكتبة إبراهيم، ّاجلواد عبد رجب. د: ودراسة
 ،)هـ٦٨٦ ت ّاملريس احلسن بن ّحممد بكر أبو (حبيش ابن حبيش، بن ّحممد بكر أيب شعر -

 .م٢٠٠٦ اخلليل، جامعة فليفل، حسن.د: إرشاف ماجستري، أطروحة طنينة، صربي خولة
ّالرمادي شعر - ّالرمادي هارون بن يوسف هارون، بن يوسف ّ : وتقديم مجع هـ، ٤٠٣ ت  ّ

 .م١٩٧٩ بريوت، ّوالنرش، ّللدراسات ّالعربية املؤسسة ّجرار، زهري ماهر
. د: حتقيق ، هـ ٣٨٩ ت  هذيل بن حييى بكر أبو  ّاألندليس، ّالقرطبي هذيل بن حييى شعر -

وابكة، عيل ّحممد ّ  .م١٩٩٦ األوىل، ّالطبعة األردن، مؤتة، جامعة منشورات الش
ّالظاهري أمحد بن ّعيل ّحممد أبو ( حزم ابن واألالف، اإللفة يف احلاممة طوق - )  هـ ٤٥٦ ت ّ

ي، أمحد ّالطاهر. د: وحترير ضبط ّ  .م١٩٨٠ الثالثة، ّالطبعة القاهرة، املعارف، دار مك
 .م١٩٨٧ ّعامن، الفرقان، دار ّعباس، حسن فضل. د ونفحاته، إحياؤه :ّالقرآين القصص -
عر يف ّالقرآين القصص - ّ ّالربيعي، حاجم أمحد. د ّاألندليس، الش ؤون دار ّ ّ ّالثقافية الش  ّالعامة، ّ

 .م٢٠٠١ األوىل، ّالطبعة بغداد،
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ّالكتاين ،األندلس أهل أشعار من ّالتشبيهات كتاب - ّالكتاين بن ّحممد اهللا عبد أبو ( ّ   ّالطبيب ّ
 .م١٩٦٦ بريوت، ّالثقافة، دار ّعباس، إحسان. د: حتقيق ، )هـ ٤٢٠ ت

اف - ّ ّالزخمرشي ،ّالتأويل وجوه يف األقاويل وعيون ّالتنزيل غوامض حقائق عن الكش  القاسم أبو (ّ
ّالزخمرشي عمر بن حممود  ّوضمع ّحممد ّعيل – املوجود عبد أمحد عادل: حتقيق ،)هـ ٥٣٨ ت  ّ

 .م١٩٩٨ األوىل، ّالطبعة ّالرياض، العبيكان، مكتبة ، ١ ج حجازي، ّالرمحن عبد فتحي. د –
: حتقيق ،٣ ج ، )هـ ٧١١ ت  ّاألنصاري ّعيل بن َّمكرم بن ّحممد ( منظور ابن العرب، لسان -

 ّمؤسسة – ّالعريب ّالرتاث إحياء دار ّالعبيدي، ّالصادق ّحممد – الوهاب عبد ّحممد أمني
 .م١٩٩٦ األوىل، ّالطبعة بريوت، ّالعريب، ّلتاريخا

 هـ،٥٩٧  ت  ّالبغدادي ّعيل بن ّالرمحن عبد الفرج أبو (ّاجلوزي، ابن ،الوعظ يف اللطائف -
 .م١٩٩٠ األوىل، ّالطبعة طنطا، للرتاث، ّالصحابة دار سنبل، إبراهيم ّحممد: اعتناء

ّالدمشقي كثري بن إسامعيل ّالدين عامد الفداء أبو ( كثري ابن كثري، ابن تفسري خمترص -  ت  ّ
ّالصابوين، ّعيل ّحممد: وحتقيق اختصار ،٢ ج ، )هـ ٧٧٤  القلم دار – دمشق ّالنمري، دار ّ
 .م١٩٨١ ّالسابعة، ّالطبعة حلب، ّالعريب،

ّالدمشقي كثري بن إسامعيل ّالدين عامد الفداء أبو ( كثري ابن كثري، ابن تفسري خمترص -  ت  ّ
ّالصابوين، ّعيل ّحممد: وحتقيق اختصار ،٣ ج ، )هـ ٧٧٤  القلم دار – دمشق ّالنمري، دار ّ
 .م١٩٨٩ حلب، ّالعريب،

: حتقيق ) هـ ٥٩٧ ت ّالبغدادي ّعيل بن ّالرمحن عبد الفرج أبو ( ّاجلوزي ابن املدهش، -
ّالتوفيقية، املكتبة سعيد، خريي  .م٢٠٠٠ القاهرة، ّ

 شيبة أيب بن ّحممد بن اهللا عبد بكر أبو احلافظ ، واآلثار اديثاألح يف شيبة أيب ابن ّمصنف -
 .م١٩٨٨ بريوت، الفكر، دار اللحام، سعيد: وتعليق ضبط هـ، ٢٣٥ ت ّالكويف

ّالسكاكي العلوم، مفتاح - ّالسكاكي ّحممد بن يوسف يعقوب أبو ( ّ . د: حتقيق ،)هـ  ٦٢٦ ت  ّ
 .م٢٠٠٠ األوىل، ّالطبعة وت،بري ّالعلمية، الكتب دار ّهنداوي، احلميد عبد

ّأبو احلسن حازم القرطاجني  ت ( ّ القرطاجني منهاج البلغاء ورساج األدباء، - ، ) هـ٦٨٤ّ
ّحممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة، : حتقيق  .م١٩٨٦ّ



 

 -١٥٣-

ّالصفدي، ّالدين صالح ّالسائر، املثل عىل ّالثائر نرصة - ّالصفدي أيبك بن خليل ّصفاءال أبو ( ّ ّ 
 .م١٩٧١ دمشق، ّالعربية، اللغة جممع ّسلطاين، عيل ّحممد: حتقيق ، )هـ ٧٦٤ ت

ّنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب - ّ ّ،   املقري ّ ّ
ّأمحد بن حممد املقري التلمساين  ت ( ّ ّ ّ ريم م.  د-يوسف طويل.د: ، تعليق) هـ ١٠٤١ّ

 .م١٩٩٥ّطويل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 الكتب دار ،)هـ ٣٣٧ ت  ّالبغدادي جعفر بن قدامة الفرج أبو ( جعفر بن قدامة ّالنثر، نقد -

 .م١٩٨٠ بريوت، ّالعلمية،
ّالنويري األدب، فنون يف يف األرب هناية - ّالنويري ّالدين شهاب ( ّ  ، ١٣ ج ،)هـ ٧٣٣ ت ّ

 .م٢٠٠٤ األوىل، ّالطبعة بريوت، ّالعلمية، الكتب دار قميحة، مفيد: يقحتق
ّالنويري األدب، فنون يف يف األرب هناية - ّالنويري ّالدين شهاب ( ّ  ، ١٨ ج   ،)هـ ٧٣٣ ت ّ

 .م٢٠٠٤ األوىل، ّالطبعة بريوت، ّالعلمية، الكتب دار ّترحيني، املجيد عبد: حتقيق
ّ الثعالبي،  العرص،ّيتيمة الدهر يف حماسن أهل - ّثعالبي النيسابوري  ّأبو منصور عبد امللك بن حممد ال(ّ ّ ّ ّ

 .م١٩٨٣ّمفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . د: ، حتقيق٢، ج) هـ٤٢٩ت 
 
 

  الدوريات العربية

ـ، ٣٦٧ ت ّاإلشبييل عمر بن ّحممد بكر أبو ّالقوطية، بن بكر أيب شعر -  شوكة هدى :صنعة ه
ؤون ،١ع/ ١٤ مج املورد، ّجملة هبنام، ّ ّالثقافية الش  .م١٩٨٥ بغداد، ّاحلرية، دار – والنّرش ّ

 ٦٠٣ ت ّاملالقي ّاألنصاري ّحممد بن حسن ّعيل أبو ّاملالقي، كرسى بن عيل أيب شعر -
 .م٢٠٠٢ ،١٢ -١١ ع ّالذخائر، ةّجمل ّالقريش، سليامن. د مجع هـ، ٦٠٤ أو

ّالتجيبي إدريس بن صفوان بحر أبو ّاملريس، إدريس بن صفوان شعر -  هـ، ٥٩٨ ت  ّاملريس ّ
ّالربيعي، حاجم أمحد. د: وحتقيق مجع بية ّكلية ّجملة ّ ّ  .م٢٠٠١ ،٢-١ ع ّاملستنرصية، – الرت
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 الصفحة

 ٧ ...................................................................... ّاملقدمة -
عر يف يوسف ّقصة مستويات - ّ  ٩ .................................. ّاألندليس الش

ًأوال -  ١٤ ......................................................... ّالرؤيا مستوى: ّ
  ١٤ ....................................................... يوسف رؤيا -١
 ١٨ .................................................. ّالسجن فتيي رؤيا -٢
 ٢٠ ......................................................... امللك رؤيا -٣

  ٢٤ ......................................................... ِاحليل مستوى: ًثانيا -
 ٢٤ ................................................. يوسف إخوة حيلة -١
 ٣١ .................................................. العزيز امرأة حيلة -٢
 ٥٧ .......................................... ّالسالم عليه يوسف حيلة -٣
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 الصفحة

 ٦١ ......................................................... ّالرمز مستوى: ًثالثا -
 ٦١ ........................................................... القميص -١
 ٧٦ ............................................................. ّالذئب -٢
 ٧٧ ............................................................ يعقوب -٣

 ٩٧ ...............................................والغياب احلضور مستوى: ًبعارا
 ٩٧ ................................................... احلضور مستوى -١

 ٩٧ ...................................................اجلامل يوسف -أ
 ١١٢ ............................................. ّالسلطان يوسف -ب

 ١٢٤ .................................................... الغياب مستوى -٢
 ١٢٤ ................................................ ّاجلب يف يوسف -أ

 ١٢٨ ............................................ ّالسجن يف يوسف -ب
 ١٣٦ ....................................................................... اخلامتة -
 ١٤١ ........................................................... واملراجع املصادر -
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قبـاني وسـام  

 
  .م١٩٨٣   دمشق - سورية تولُّد -

  . م٢٠٠٤  سنة دمشق جامعة في وآدابها العربية اللغة في اإلجازة درجة حائزة -
 في الماجستير ودرجة. م٢٠٠٧ سنة األدبية العليا الدراسات دبلوم وشهادة -

  .م٢٠١٠  سنة والمغربي األندلسي األدب اختصاص اآلداب
 العامة الهيئة نشرته) القسطلّي دراج ابن عامريات: (بعنوان كتاب لها صدر -

  .للكتاب السورية
 المحكمة الدوريات في النّقدية والدراسات األدب في المقاالت من عدد لها -

  .وخارجه القطر داخل
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  م٢٠١٢/ الطبعة األوىل 
   نسخة١٠٠٠عدد الطبع 






